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1. ZEKATATAB MALLAR
17

. « îiölö jljl Âll^ ^jjj U-j . Ll» Jljl ojS

1. Ebû Said el-Hudri'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmu-
tur: «Beten az deveye zekâtdüm^iMyüz div^m
tutmayan gtUnüe zekât dümez, üç yüz sacdan (bir sa 2.76
gr'dr) daha az olan tahüa öür düipu^ez.»^

iji} (y. ö^j^'^ 4t
,1^ ^1 -4t o! ot * !jt t^^j ^ T

Lr4l»5Üe^4 jp^ j/î îjbiiA^ J bt ' J ot »
jü p . öj^uAf

• cif er**- UJ^ ^ Lr4!i • ^ MJP

2. Ebû Said el-Hudri naklediyor: Resûlullah (s.a.v.) öyle bu-
yurmutur: «Üç yüz sa'dan az hrmann örüyoktur» iki yüz
dirheme ulamayan gümüe zekâti dümez, beten devem-
den az saydaki deveye zekât dümez.»^

(1 ) Buha i, Zokât, 24/32; Müslim. Zekât, im.
(2) Buhar, Zekât, 24/42. Ayrca bkz. eybanî, 325.

Ebu Hanife'ye göt e, öre tâbi ürünlerde nisap orü aranmaz, ürün az olsun
çok olsun zekât ödenir.

MUVA TA, C.Il, 1-.2



IH

3. iman Malik'den: Duyduutm^remcr b, AbdükmzDi-
'kiki mimim zskMla ilgili olarak ferman g§mkrmitir,

»Zekât, ziraat ürününden, pomlanm hayvanim (deve, sr, âa^

Bu konuda Imfim Malik ö^le der: Zekât üç türlü eyden al-
nr: Ziraat ürünü, para ve hayvanlardan (deve, sr, davar).



2.âmm ¥1 GÜMÜÜN ZEKATI

. jü dji> ^Lu .'^ : jî î siîrjli aj ^uit !4Vj o*

4. Zübeyr'in azatls Muhammed b. Ukbe'den: Kasm b. Mu-
hammed'e, büyük bir mal karlnda serbest braklma akü yap-

tm kölemin karl aldm maldan bana zekât düüp düme-
yeceini sordum. Kasmu cevab verdi: Hz. Ebû Bekr, üzerinden

bir sene geçmeden bir maldan zekât almazd.

Kasm b. Muhammed anlatyor: Ebû Bekr aylm alan her-

kese;« Zekât düen maln var m?» diye sorar, eer, «evet» ceva-

bn alrsa aylndan zekât keser, «hayr» cevabn alrsa hiç bir

ey almadan ayhnm tamamn kendisine Öderdi.^

: cJi yi . JUl ÎU) ilSj yîllfc J- . :^ . JÜ ? liTjll a^

5. Kudame'nin kz Aie babasndan naklediyor. Osman b.

Afîan'a aylm almaya gittiim zaman; «]Zekât farz olm maln
var m?» d3re sorard. ayet «evet» dersem zekâtn tutarm ayl-

mdan keser, «hayr!» dersemayhm kesintisiz verirdi/

(3) eybam, 327.

(4) Malik, Mevkûf olarak rivayet eder. Dârakutnî derki: "Dorusu Muvatta'da-

ki gibi, Mevkuf oluudur. Ayrca bkz. eybanî, 328.
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f 0 . -

6. Abdullah b. Ömer'den: Üzerinden bir sene geçmedikçe bir

mala zekât dümez.^

. olS'^f OjÎj » ^J^J' j'j^ c-ilS^ ulj . iljJl l^-^ ( i-jlj LT^^

^tiJ^ 4>*4 i?i ^! 4j " ^s^Ji'.^* * •^j^ V ^ w-*" fe^a*^^

4^ r>i o- » ^ i~ o' »i .
^ibi i^Jr^ a3

1

(5) eybanî, 326.
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'* •«' *I

od-Â- 'ûj
:
.15-^1 o^: oj'i s-^Ji j < iuu jij

'. • - • . » . ' ' t . . . . .

'Ji . ^5u:L -^jj j! lj^î ji-jj Lîisr lij : iuu

• ^> ü>4 c> ^ iûlt îlS-j ^ Î! . ili jî Uiî iü[ oii : U^ JU
• - k

7. Ibn ihab'dan: Aylktan ilk defe zekât alan Muavi^ fe.^
Süfyan'dr.

îmam Malik'den: Biz Medine'liler arasnda ittifakla kabul
edilip uygulanan gelenee göre yirmi dinar (85 gr.) cUtmla iki yüz
dirhem (596 gr.)gümüe zekât farz olur.

mam MalikXen: Arlkça eksik fakat sayca yirmiyi tamam-
layan altna zekât dümez. Sayy doldurmayan fakat arlkça
yirmi dinar tamamlayan altna zekât düer. Yirmi dinardan at
olan altna zekât dümez. Arlkça iki yüz dirhemdenaa olam
gümüe zekât dümez. Arlkça iki yüz dirhemden fazla oUmik-
müe zekât düer. Arlkça ikiyüz dirhem deerim geçince dinar
olsun, dir/em olsun zekât düer.

îmam Malik öyle der: Yüz altm dirhemi olan bir adamn
kendi m.emlehetinde sekiz dirhem, bir dinar saylsa bu durumdaki
adama zekât dümez. Çünkü zekât dümesi için elindeki paramu
ya yirmi dinar altn ya da Uti yüz dirhemgümü deerinde olm^m
lâzmdr.
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nsan Malik der ki: Be dinar olan bir adam bunu çaltrsa,
henüz üzerinden bir sene geçmeden bu para zekât nisabna bali
olsa, adama zekât düer. ayet elindeki bu mal üzerinden bir sene-

nin geçmesine bir gün kalsa veya biryl bir gün geçse sene tamam-
lanr tamamlanmaz zekâtn verir. kinci senenin zekâtn da bi-

rinci yl verdii tarihden itibaren tam biryl sonra verir.

îmam Malik öyle der: On dinan olan bir adam bununla tica-

ret yapsa biryl sonra bu para yirmi dinara çksa bunun zekâtn
vermesi icap eder, nisaba ulatktan sonra ayrca biryl beklemesi
gerekmez. Çünkü zekâta (nisab) ulamayan paras tam biryl son-

ra zekâta bali olmutur, yani üzerinden bir sene geçmitir. îkinci

yln zekâtn birinciyln zekâtm verdikten bir sene sonra verir.

tmam Malik der ki: Biz Medine'lilerin ittifakna göre az olsun
çok olsun sahibinin eline geçtikten bir yl sonraya kadar kölelerin

kazançlarndan, onlarn ücretlerinden, meskenlerin kiralarn-

dan ye mühâteple^' yaplan akit bedellerinden zekât ödenmez,

tmem MaWimt Üf^k aknmgüm&çl&i ûlan kimsekrdm
birinin hissesi yirmi dinar altn veya iki yüz dirhemgümü dee-
rinde olursa buna zekât düer. Hissesi zekâta (nisaba) bali olma-
yan zekât vermez.

OrtiBMmm. lAsseleri zekâta Bali nlmr^ ^tet ter%|ii^ hi^eai
fdrU iBe ha takdirde ImW m^mj^ Mte^ir, ona göre
zekât almr. Çünkü R^râlidîi^ C^.a.v.) öyle btiyn^ttftu*? *tod

yüz dirhem gümü deerinden dahaaa olan mala zekât
dümez.»

îmam Malik, yukarda zikredilen meseleler konusunda duy-
duu en güzel hükmün bu ol4i^unu söylemitir.

^^ka ha#bt I^Bs^erde ^sm^ ^mn Htî hakknda tmrnn
M^lik öyle der: Baka baka kim&^pâe altn veya gümü cinsin-

dm^^m^ k^eye, bmkmfiîm&m toplayp tamamnn
zekâtn vermelidir.

imam Malik'ten: Altn veya gümü cinsinden servete sahip
olan bir kimse bu serveti kazand günden itibaren biryl geçme-
dikçezekâtm vermesi icap etmez.

(6) Mükâtep: Efendisiyle belli bir bedeli belli bir süre içinde ödemek artyla
azad sözlemesi yapsm köledir.



a MÂDENI^RN ZEKÂTI

abi .^ ufi • o?^ L^,i^' ^^w oJ ^ J^j

8. Rabia b. Ebî Abdurrahman bazlarndan öyle duyduunu
naklediyor: ResûluUah (s.a.v.), Nahle ile Medine arasndaki Far'

civarnda bulunan ve Medine'ye be günlük bir mesafede olan Ka-

bfiliyye madenlerinin iletme hakkm Bilâl b. Haris el-Müzeni'ye

vermiti. O gün bugün hâlâ bu madenlerden zekâttan baka bir

aimmaz.''

mam Malik madenlerin zekâtyla ilgili olarak öyle der:

Allah daha iyi bilir ama bana göre çkarlan madenlerin deeri
yirmi dinar altna veya iki yüz dirhem gümü miktarna eri*
medikçe bunlar^ z^ât dümez. Bu miktara ulanca zekM almr.
Çkanktn mmden miktar€tr^^^ ve maden de çkmayademm et*

^^N^ ^m^mnarak siamaya demm ediUr, ^ââ^ iüicfen

ara h&^^i<^mm^r da sonra ^^m^^^imH^afhmmn ederae,

ilk defa çkarmaya balany&rmu gibi zekât hesap edilir.

(7) Hanefi Mezhebine göre, madenlerden yüzde yirmi (humus) zekât ödenir.
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mam Malik'ten: Madenler de ziraat ürünleri gibidir; elde
edilen maln bizzat kendisi zekât olarak alnr, ziraattan elde edi-
len mahsulde olduu gibi madenltrde de çkarlan maln üzerin-
den bir sene geçmesi beklenmez.^

(8) eybanî, 339.
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f

9. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:
«Deünelerin zekât bete birdir.»

îmafti Malik bu konuda öyle BM Mi^^Wm^
ittifakna ve âlimlerden duyduuma göre define, eski kavimlerin

gömüp brakt ve bizim tesadüfen bulduumuz maldr. Define

bulmak için bir külfete girilmez, bu büyük bir çalma ve araç

gereç de istemez. ayet bir sermaye gerektirir, insana büyük bir

külfet yükler ve buna ramen bazen bulunur, bazen bulunmaya-

rak emek boa giderse bu artk define olmaktan çkar.
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5. MÜCEVHERAT, KÜLÇE ALTN VE ANBERN ZEKÂTI

^^^^ .j^^ ^ uî W' -w ^

^

10. Abduj-rahman b. Kasm babasndan naklediyor: Resûlul-

lah'n (s.a.v.) hanm Hz. Aie, kardeinin yetim kzlarna evinde

bakard. Kzlarn süs için mücevherleri vard, Hz. Aie bunlann
zekâtn vermezdi,^

11. Nafi* naklediyor: ^dul}a&b. Ömer, kzlarna ve cariyele-

rine altn taklar takar, bunlarfn rekâtlarm vermezdi.

Süs eyasnn zekâtyla ilgili olarak mam Malik öyle der:

Kilide aftmii altn veya gümü cmsin^hm m^mvheri olan k^m^
^^imoMrt^^Aâm^m^a hermm l^fâim lyrMminden z^âi^
mrin ^mp nüktan oîmf^mi d^^iton u^m
dirhem gûmû^ deerindenaa ininceye k^^kr zekâtn vermeye

(9) £;cy^^anî. 329

Ebu Ilanire'ye göre, sadece altn ve gümü zinet eyas için zekât ödenir,
yetimler ise bu mallar için zekât ödemezler.
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devam eder, bu miktardan azalnca zekâttan düer. Takmak ii^in

deil de bulundurmak i(^in ald süs eyasnn da zekâtn vermek

icap eder. Sahibinin kullanaca, ancak tamire ihtiyacndan do-

lay bekletilen külçe altn ve süs eyalarna, kullanlan süs eyala-

r gibi zekât dümez.

îmam Malik'ten: tnci, misk ve anbergibi zinet eyasnn ta-

mam zekâttan muaftr}^

(10) eybanî, 330.



6. YETMLERN MALLARINDAN ZEKÂT VERMEK VE
MALLARINI LETMEK

12. Ön^ b. Hattab'dan: Yetimlerin mallaryla ticaret jrapn

ki zekât onlan yiyip bitirmesin.

13. Abdurrahman b. Kasm babasndan naklediyor: Hz. Aie,

bm ve kardeimi iki yetim olarak odasmda banndnyor ve tialla-

xmxmn da zekâtlanm veriyordu.

14. imam Mâlik'diK Duyduuma göre Resûldlah'M
kamm H^. Ai^e mîMe keptii ye^hrm msümrmmümpmâ^
ileteceklere verirmi.

. jsr JU; . a;; . juii ^üî . vu c

1^. t^ahya b. ^îd âftlatâyor: Odamdal»tem kötdeftft^
timleri için biraz mal satn aldm, sonra da bunlar satld bu al
veriten çok kazanç elde edildi.



17 / MkÂfKItAtU

Bu konuda mam Malik öyle der: Yetki verilmi udinin,

^mhrm mallaryla onlar adna ticarety^mmfmâa mGâmr
yoktur^ Bu esnada zarar ederse —niyet samimi olduu için—
te^mda^^mesi ger^mm.
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7. MRASIN ZEKÂTI

, ü;! a) jiii i:4J viuX '^j b.^ : Jû . »-^ ^j! lî»
: üû

'

' .- 'm p . üiî îuî p o!j . aîi

^jj t> * '^j »^Ji î ^ w ^^j^* V ÜJlj
: JÛ

16. mam Malik'dcn: Bana göre, zekâtn vermeden ölen bir
kimsenin kalan malnn üçte birinden zekât verilir, daha fazlas
zekât için ayrlamaz. Bana göre, ölünün zekât borç hükmünde ol-

duu için, diw msiyyetlerinden önce yerine getirilir.

msm Malik'ten^ Tmkmda anlattmazâummûm k^mp-
Hin is^&ttmn ^Mnmemd tasiyet etmesi halinde geçerlidir. ayet
Mm ^^kâunm öâ^nm^^în vasiyet etmemise bu takdirde mirasç-
lar onun zekâtn Öderlerse güz'el bir eyyapm olurlar, ödemez-
lerse de sorumlu tutulamazlar.

imam Malikten: Biz Medineliler arasnda ihtilafsz uygula-
nan bir gelenee göre kendisine miras olarak para, ev eyas, ev,

köle ve cariye kalan bir kimse, bu mallarn kendileri ve bedelleri

sihrine geçtikten bir sene sonra zekâtlarm pBrm kimi semnitt
JsâMi^m da birinci en^i verdikten sonra tam bir^^ttçe mrir.

tmam MaMk def kfeBM^i ta^^m kendisine bir servet

miras kalan kimse bu maln üzerinden bir sene geçmedikçe zekât-
n vermez.
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Ji^ ^ lii 1^ iisT . ;^ ti î Im^

17. Saib b. Yezid'den; Osman b. AfTan öyle derdi:

«— tte bu zekâtnz verme a3adr. Kimin borcu varsa alacak-

hsma ödesin. Böylece tahsil etmi olduunuz alacaklanmzn
zekâtm verebilirsiniz.»'^

ajürj Jüt^i , 4k! J ; di svj iki ju ^ lüt . >.>j j^i

18. Eyyüp b. Ebi Temime es-Sahteyanî'den: Ömer b,

Abdülaziz, valilerinden birinin halktan zorla zekât sübcns^ üze|;^
ne ona aldn sahiplerine geri vermesini, mallarm geçmi sene-

lerdeki zi^tlannm da ahnmasm yazmt. Daha sonra ikinci bir

femianla onlardan sadece son senenin zekâtnn alnms^m iste-

Çünkü s^elere ait mallarna tâiisamen sahip degillti^

di.

(ll)eybanî, 323.

Hanefi Mezhebine göe, borcu olan önce bu borcu öder, nisap miktar mal
kalrsa, zekât yükümlüsü olur.
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1 9. «Y^zid b. HiKKayf® de^ ku Eüle^ni^u b. Y^^Â: «Bir inad
olan fakat o mal kadar da boru olmbif kimseye zekât düerm%
Aye «erdmn. *Hayjri» «mibîni verdi.'^

Alacan zekât konusunda îmam Malik öyle der: Biz Medi-
m'Uler arminda Uifakla kabul edildiine göre, alacakl, mal eli-

mgeçtikten sonra zekâtn verir. Eer borçlu» senelemthuMu ver-

mez de l^î&ham mHfm* ^ktçM maln alr almaz tek bir seneM
tyet ald msaka uk^^^mmk hs^ktr m ^ir eyse

fZ, Alamkhnm tâ^ânâan baka k&uîi mal dm mrsm
ve tmrmtmmâm öfe^*MkmM mal nisaba ulayorsa o zaman

(12) Hanefi Mezhebine göre de bu kii zekât yükümlüsü olmaz.
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vmm MM\îk'û«m Borçludan aldndan baka mal yoksa,

bu da nisaba ulamamsa zekât vermez. Ancak borçlusundan
peyderpey aldklannmmiktarm tesbit eder, aldklarnn topktm
nisab bulunai zekâtm verir.

mam Malik der ki: Alacakl borçludan aldn harcasn
harcamasn aldklar toplam yirmi dinar (85 gr.)altn veya iki

yüz dirhem (595 gr,)gümU bedeline ularsa zekâtn vermesi

cap eden Mmdan smya eUdkktn az olsun çok olsun hesap ederek

mkcUm mrnmsigerekir,

îmam M2dik'den: Bakasnda alacak olarak duran bir maln
seneler sonra alnmasyla sadece bir senelik zekâtnn verilmesine

öyle bir delil getirebiliriz:

Bir adamn yanndaki bir eya ticaret için senelerce beklese ve

sonunda da satlsa, sat üzerinden sadece bir yllk zekât verilir.

Borçlu olan veya eyas olan bir kimse bu borcunun ve eyasnn
zekâtn baka bir malyla ödeyemez, her eyin zekât kendisinden

ödenir, bir eyin zekât baka bir eyle ödenmez,

îmam Malîk'ten: Biz Medine'lier arasndaki uygulamaya
göre borçlu olan bir adamn bunu karlayacak eyas ve yine

bunun dnda nisaba ulam nakit paras varsa, elindeki nakit

parann zekâtn verir. ayet elindeki eya ve mevcut nakit paras
sadece borcunu karlamaya yeterse, o zaman zekât ödemez. Ne
zaman ki nakit paras borcunu ödedikten sonra, kalan nisaba ula-

rsa o zaman onun zekâtn vermesi gerekir,^^

(13) eybani, 324.

MUVATrA.C.ir.F^



9. TCAR EMTANIN ZEKÂTI
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20. Halife Velid, Süleyman ve Ömer b. Abdülaziz zamanlann-

da Msr'da zekât tahsildarl yapan Züreyk b. Hayyan anlatyor:

Ömer b. Abdülaziz, bana, "Gelen müslümanlara dikkat edip tica-

ret için olan mallamndan krk dinarda bir dinar olmak üzere yirmi

dinarlk eya kalana kadar hesap ederek zekât al. Zekât olarak

alacan miktar, üçte bir dinara dümüse, artk o maldan zekât

alma c^e ^oreitL

Ayma hamilerin^sta âlki^E^dek müsUmlerin) de

Ümi^ möIliMindan yiOTî &narda tar dinar olnalgf^ttOT^^m-
hk mala kadar hesap «^emk hâmaal. ayet Vj^^^^ ]ia£m1^ di-

nann üçte birindenaa dü^^ ö ü^tei hiç Hr ey alfiaü.

seneye kadar geçerli olacak ekilde aldn mal karlnda onla-

ra makbuz (vergi makbuzu) ver.» diye yazmt.
mam Malik'den: Biz Medine'lilerin ittifakna ^Öre ticaret ef-

yasnn durumuyla ilgili hüküm udur:

âîkm makmnz^^m v&in ^Inde f^âmn malla da «Ky«& pa*

tiska kuma ve buna benzer bir eyler satn ahr^ mitmd^M^^me
dolmadan bunlar satarsa, t^Ûttm verdii gtmdm M^tm Mr
sene geçmedikten sonra yeni bir zekât vermez. Eer elindeki eyay
senelerce satamazsa; ne kadar süre sonra satarsa satsn (bu arada

geçen zaman için) zekât dümez. Satt zaman yalnz bir senelik

zekâtn verir.

mmm Malik'ten: Yine biz Medine'lilerin ittifakna göre,

admmM<^^j^m^^a^^nda ticareti^ buday, hurma
veya bmüim bensxr bir^^sattn alm^ te* sene beklettikten mn^
m ^k$mrm^mm eiâ^ ettii pmn nisap m^tmtm i^msmm satt
zaman zekâtn verir. Bu türal verilerin zekât ziraeâ '^Ünleri

gibi ve aaç kesimi gibi mahsul elde edilir edMmetzh»mm
re beklemek icap eder.

înajs Malik'ten: Bir adamn ticaret yapmak üzere bir miktar

mal varsa ve bu mal adama hiçbir gelir salamyorsa zekâtn
vermesi gerekir, Onund^yln biraym tayin ederek ticaret t^^*

is^mmt 6tr teMtim yapan makmn n^ kadanrm^ nisaba ulap ne

B^ti^mwfymmi$miM^mbm çkanr. ayet maUtmmn ta-

memmmn toplam risap miktanna ulayorsa zekâlm Herif,

tmam Malik der ki: Mal piyasaya sunup ticaret yapan ve

yapmayan müslümanlar eittir. î yapabilsin yapamasm, ticaret

yapan her müslüman senede bir defa zekât verir.
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10. SERVET STOKU YAPMA^fIN KÖTÜLÜÜ

21. Abdullah b. Dinar anlatyor; Abdullah b, Ömer'e:

«—Kenz'in ne olduunun sorulduunu iittim.u cevab ver-
di:

«— O, zdcât verihneden stcdt edlSieaâ^^r**

22. Ebû Hüreyre'den: ICim yannda zekâtm vermedii bir mal
brakrsa kyamet günü o mal gözlerinin üstünde iki korkunç
siyah benei olan ve zehirinin çokluundan ka beyazlam bir
ejderha haline getirilir, sahibini kovalayarak ^kalar vm «^tehm
senin zekâtm vermedra stok (iddihar, ^^^) ettiin servetinim!»
der.iö

(14) eybanî,341.

(15) eybanî,342.
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11. BÜYÜK ve KÜÇÜKBA HAYVANLARIN ZEKÂTI

. ;?ri yi
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23. mam Malik» Ömer b. Hattab'n zekâtla ilgili bir fermann
(yazsn) okudu. Ferman öyle idi:

Rahman ve Rahim olan Allah'm adyla! Zekâtla ügitidîr:

Saylan yirmi dörde kadar olan develerin her bete biri için

zekât olarak bir koyun verilir. Saylan otuz bee kadar olan deve-

ler için zekât olarak iki yana girmi bir deve yavrusu verilir, iki

yanda bir deve bulunmazsa yerine üç yanda erkek bir deve ve-

lilebilir. Otu^beten krkbee kadar olan develer için zekât olarak

ûç yana girmi dii bir deve verilir. Krkbe^a ^âbt
olsm davederi^ EsÛt olarak dMy^âd^ Ü^^^mvveUi Mrûme
verilir,^tm deveden yetmibe deveyeIMÎ^be yana girmi
bîr aek^^rilir. "fetoibeten: deksam k^Kâf öten develer

için zekât olarak üç yana girmi iki deve verilir, Doksan deveden
yüz yirmi deveye kadar olan develer için dördüne girmi güçlü
kuvvetli iki deve verilir. Yüzjdrmiden sonra her krk deve için üç
yama girmi bir dii deve, her elli devede dörtyamda bir deve ve-

rilir.

Otlaklarda otlayan koyun sürüleri krka ularsa krktan
yüzyirmiye kadar zekât olarak bir koyun verilir. Yüzyirmiden
itibaren ikiyüze kadar olan miktar için iki koyun zekât verilir. îki-

yüzden üçyüze kadar olanlar için üç koyun zekât verilir.

Koçlar, yaülar kusurlular zekât memutu ifi^Medikçe

olfö^ almmazlar. ZekâH^armek^ k^kûîduu için ayn dösl^
toplanmamal, ayn cinsler de ayrlmamaldr. Hayvanlarn ka-

ntran iki ortak, toplam hayvanlardan zekât alndktan sonra
mallan orannda Ödeirler. Gümüün miktar ikiyüz dirheme ula-

nca krkta bir üzerinden zekât alnr.»^*''

(16) Ebu Davud, Zekât, 9/5; Tirmizî, Zekât, 5/4 (hasen görmütür).
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24. Tavus el-Yemânî anlatyor: Muaz b. Cebel el-Ensari, otuz

tane srdan iki yanda, krk tanede üç-dört yalarnda büyük
ba hayvan zekât olarak ald. Kendisine daha az sayda hayvan
getirilince bunlardan zekât almad ve «Bu komada Hesûlullah'tan
bir ey duynaadm. Resûlullah'a (s.a.v.) sorayun» diyerek yola çk-
t. Ancak neyazk ki, Muaz gelmeden Hz. Peygamber vefat etmi*
ti.

îmam Malik der ki: îki çobann güttüü veya muhtelif belde-

lerde çeitli çobanlarn güttüü bir adama ait koyunlarn zekâty-
le ilgili duyduum en güzel hükünit bütün bu koyunlarn miktar
tesbit edilerek zekâtlarnn verilmesidir. Çeitli ahslarda altn
vegümü alaca olan mükeUrfde böyle yapar. Herkeste ne kadar
alaca varsa bunlarn toplamnn zekâtlarm verir.

îmam Malik, koyun ve keçi karmnn zekâtyla ilgili olarak

da öyle der: Koyun ve keçisi olan adam bunlarn saylarn ,op-

lor, ayet her ikisinin toplam zekât nisabn dolduruyorsa zekâl-

m verir. Bu taÂdirde nisabn tesbUi hepsinin koyun gibi saylma*
mümkün olur. Bunun Ölçüsü de Hz, Ömer'in belirttii giti

»— Otlaklarda yaylarak beslenen koyun sürüsünün says
krka vannca bir tanesi zekât olarak verilir.»

îmam Malik der ki: Koyun, keçi karmnda koyunlarn say-

s fazla ise mal sahibinin koyundan zekât vermesi icap eder. Zekât

memuru da kendisine zekât olarak koyun vermesi gereken bu
adamdan koyun alr. ayet keçi koyundan fazla ise keçiden alnr.

Koyunla keçinin says eitse zekât memuru dilediinden alr.

Armp. develeriyle uzun boyunlu develer de ayndr. Her ikisinden

de vorsa toplamlarnn zekât nisabna ulap ulamadna bak-

lr ve hepsi de i^mdm devf^mi gibi hüküm verilir. ayet Arap
^k^0 boyunlu develerden sayca fwâa i^ zekât <üarakMr
Une Arap âe^i mrMn Umn. boyunlu develerin m^mt§mh ise

zekât 0TÛar4an. mMr, Hfr fcH^lscte se^letrt s^*^ mm'.u-

ru istediinden alr.

îmam Malik der ki:Sr ile mandalarn karmlarnda da

zekât bu ekilde tesbit edilir. Her ikisinin toplam sr nisabna

ukttrsa zekât verilir. Srlarn says mandalardan fazla ise hir
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ianesr zekât olarak verilin ]^f^xhm^ ^^m fiMûs iMmdan
verilir. ayet her fisinin (Mmytk^n ââ»Me mmhMf* Mediinden
alr. Her iki cins de ayr ayr nisaba malik olmusa her ikisinden

de zekât alr.

îm^j^ Mdik ö^le der: Sonmdan^^deve, koyun vesr kaza-

ma kimse bunlar edindikâm Wn bir sem sonra zekâtlarm
n&rir. ÂH^^ daha önceden elinde nisap miktanmt t^^m ayn
cins hayvanlarn bulunmamas arttr. Bu hayvanlar da nisap

(zekât) miktar devede bete bir, srda, otuzda bir, koyunda ise

krkta birdir. Elinde be deve, otuz sr ve krk tane de koyunu

olan bir adam sonradan satn alma, hibe veya miras yoluyla biraz

daha deve, sr ve koyun elde etse, sonradan hibe, miras veya sa-

tn almayla kazand mallarn üzerinden verirken onlarn da

zekâtlarn verir. ayet sonradan kazand bu hayvanlarn zekâ-

tn önceki sahibi birgün evvel vermi bile olsa, sonraki sahibi

kendisine düen zekâtm mrm^ mecburiyetindedir. Bu una
benzer: Adam Mindehi ^n%ÖJ!îöa mMt^m veriyor, sonra da
j^^^m werâ^kmgUm^e baka biradamâ^m eya. mim @^f©r.

Bu eyay miitimmm.Mrar bunun zekâtn vermmi tâMtnîdtr,

Her ne kadar ilk sahibi dün, iMmi mkîbt de ayn m^mh^^Si
zekâtn vermi oluyorsa da, bu böyledir.

îmBTa Malik der ki: Zekât nisabna ulanmayacak miktarda

dimie kodunu buhmm mmba ulacmah
hoym mte 0^sühmdm^ kadarkm^^ mris olsu,

satn alarak veya miras yoluyla elde ettii koyunlarn üzerinden

bir sene geçmedikçe bUftlo^ zekât dümez. u misalde de durum
ayndr: Adamn elinde saylan nisaba ulamayacak kadar deve,

koyun vesr var. Bunlarn hiçbir cinsi de tek bana nisaba ula-
myor. Her biri ayr ayr nisab doldurmadkça bunlara zekât dü-
mez.

îmam Malik derki: Adamn saylan zekât nisabn dolduran
deve, sr ve koyunu var. Sonradan bunlara biraz daha deve, s-r ve koyun katyor, bu durumda eskiden elinde olan mallarnn
zekâtn verirken, sonradan kattklanrunkini de vermek zorunda-
dr.

Yukanda zikredilen meselelerle ilgili olarak tmam Malik öy-
fe te: kmularda duyduum en güzel hükümler bunlardr. »
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istenen zekAln bulunmamasyla ilgili olarak mam Mnlik
öyle der: ayet iki yanda bir deve zekât olarak vermek icap edi-

yor da böylesi bulunmuyorsa, yerine üç yanda erkek bir deve ve-

rilebilir. Üç yandad bir deve, yahut dört yanda bir deve, ve-

yahut be yanda bir deve zekât vermek icap ediyor bu da bulun-

muyorsa verecek olann bakasndan satn alp vermesi lâzmdn
Deerinin verilmesini ben ahsen uygun bulmam.

îmam Malik der ki: Tarlalar sulamak için nehir ve kuyudan
su tayan develer, kuyudan su çeken kou öküzlerine ayr ayr
zekût farz olunca hepsinden ayr ayr almr,^^

(17) eybani, 340.
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13. ORTAKVE KARIIK MALLARIN ZEKÂTI

Cif ^^^^ .^Ü i» Ü . jkt : ViM * '^'^ C^V

S> ir^- U Ufl* -u-lj J5q C^^îJl Jü^ ÎÎJJ "afi : tuu ji

6f Jiî c5il jjj . iû j>jv :ü ^5j 'â3jL\ cilsr < 'sû ;;^;î

. UüLJi ^ igâ:j -ui -ciî^ t»^ . üii, . iui

V . duî ji! jî . iû cJl Ua^v 0^ 'oji . u^y^^ üârj

. ^p^ l;:^- . oiki. u;î , jarî jî iû L,>;jî ^^sûj

.

^1 Ûiî . *î:^ 4«i^;^^jî Ji iî • iû i^;î ^^ js3

. iûj iû L U;L Ja i} .^ ^^ Vj .
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25. mam Malik'ten: Ayn çobann güttüü, bir tek erkei bu-
lunan, bir alda barnan, bir kaynaktan sulanan hayvanlar iki

kiiye ait iseler ve herkes maln ayr ayr tanyabiliyorsa, bu kii-
lere kartran denir. ayet sahipleri mallarn tanmyorlarsa bu
takdirde karktran deil, ortak saylrlar .

itamMb^ der ki: Mallan kark halde (bir arada) bulunan
mûslUmnlarm her birininm^n &yn ayn zekâta (nisaba) bali
olmadkça bunlara zekât dümez. Meselâ: Mallan kark olan iki

kiiden birinin krk koyunu varsa, bunun zekâtn verir, krktanaa sayda koyunu olana ise zekât dümez, iler birine ayr ayr
zekât farz olursa, her ikisi toplam mal üzerinden zekâtlarn verir-

ler. Meselâybirinin bin veya daha az koyunu, dierinin de krk
veya daha fazla koyunu olsa ve bunlar bir arada kark ctarah
bulunsalar bin koyunu olan o aranda, krk koyunu olan da o aran'
da, toplam verdikleri zekât mallar orannda hesap ederek Öde'
irler,

îmam Malik der ki: Koyunlarn kark halde bulunmalar ile

doan zekât hükmü develerinkinde de ayndr. Her birgr^m de-
vesi ayr ayr zekâta ulayorsa, toplam mal üzerinden zekâtlar
verilir. Çünkü Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur: «Be deve-
den az saydaki develere zekât dümez«>»

Ömer b. Hattab da öyle buyurmutur: «Otlaklarda sürüler
halinde yaylarak beslenen koyunlarn zekât krkta birdir.»

mam Malik: *^Hz. Ömer'in "Ayr ayr mallar olan kiiler
^kât verme korkusundan mallarn toplayamazlar. Toplu olan-
lar da ayrlamazlar" sözünü öyle açklyor. Her birinin krkar ta-

ne koyunu olan üç kiiyi varsaysak, bu durumda üçüne de ayr ay-
r bir koyun zekât vermek farz olur. Zekât memuru geldii zaman
üçünün koyunlarn toplayp bunlarn toplamlar üzerinden bir

koyun zekât alrsa toplanmamas gerekenler toplanm olur ve üç
koyun alaca yerde bir koyun alm olur. Bu ^maklanmtr.
«Zekât hesaplanrken ayrlmayp üstüste toplanmas gerekeni
ilgili olarak da öyk der: Mallan kmn^k bulunan iki kiiden! ker
birinin yüzbirermmk^nu olm* hu durumda bunkm matlartmn
topîanun^M 1% itetne koyun zeMM wdarak vemte^k^hm.M^M me-
muru gelince kt^unl&nm ^yrrktmaûmmm hirhirinin bir ko'

ymss^Mmmmgm^iKM^^tmMmm^^. Buymâen öyle
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denmitir. «Fazla zekât vermekten korktuunuz için ayr ayn dü-

ünülüp ona göre zekât tesbit edilecekleri toplayarak, üstüste top-

lanarak zekât tesbit edilecekleri de ayr ayn toplayarak zekâttan

kaçmaynz.

»

îmam Malik der ki; konuda benim duyduum hüküm ^u-
dur.
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14. OLAK ve KlffîULMimZi^mTUB OLUU:

- ^«»^^ *

. iui jLj . jî Â> jî . j^! UJ Liiû; iüij . sjVj

l--:^ U ^«^^ ^JlL <1^U? j!^ . OJLâJI 4-j U ^Jui V . ^>J'

y'u . vu 4)1 ili! p . _<j u jj_^* ji j^;u o^î" ij; ilî
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26. Süfyan b. Abdullah anlatyor: Ömer b. Hattab beni zekât

memuru tayin etmiti. Ben olak ve kuzular da nisaba dahil edi-

yordum. Bunun üzerine:

*i— Olak ve kuzular da sayyorsun, fakat zekât olarak onlar-

dan almyorsun!» diye itirazda bulundular. Hz. Ömerlin lIUZ^ru-

na giîlince, olanlar anlattm. Hz. Ömer:

«—Bv«^ptbanlank^Mprula tadklar t^ak ve kuzu-

lar nisap niEjta^ ds^Mlav ftNt zdcât olarak al-

ma Cl^temffî^^m3âa^eÜiki^b€^eneni,yav^^
10: öîam erkek hayii^âcte»it^ Utte, lir*l^^ yanda oLmûmt
t\\ Yavrularla en iyileri arasnda adalete uygun olan da budur.»

d di.

^m Malik der ki: Sakh, yerd doan kuzu ve olakta; rubbâ»

Jieni doumyapp yavrusunu büyUtm fmym^^: mûhA hâmile

hayue^tr; ekû^ i^t yemek için beshnen etlik koyundur.

îmam Malik der ki: Bir adamn elinde nisab doldurmayacak

miktarda koyun olsa, zekât memuru gelmeden birgün önce bunlar

kuzdam ve kumlarla beraber nisaba ulasa bu koyunlarm mkâ'
tim umnesi ^rekir.

Koyunlar kuzularyla beraber nisab tamamlyorsa zekât dü-

en çünkü kmular da -maln kâr gibi- koyunlardan saylr. An-

<^|^ durum müstesnadr:Adamn elinde nisap miktarna ula*

maymak kadar mal olsa ve satn alma, hibe veya mirm ^li^lm
bunu n^&km ula^rm bu durumda bu mal için zekât vermek ge-

rekmez. Ticaret mal da böyledir. ayet pam^larak€^m nisaba

ulamyor, bunu sattmmm <dâB M^ktnmtha dayorsa,
kân anaparaya ekliyerek ikisine birlikte zekât vermesi getiMn Bii

kâr (nisab tamamlayan fazlalk) sat dnda birgeUr öcya mi-

ras yoluyla elde edilmi ise kazanld veya varis olunduu gün-

den itibaren üzerinden bir sene geçmesi gerekir,

Im^iUyk der MiM^yum^Âmmm^mdân sa^^k^^ Upk ka-

zancn& asl maldan sayld gibL Anjçak bir w^
gösterir. öyle ki: Adanmi^Mmâe niBüp miktarna ukt^emd^ m-
yagümüü vai'. Bmmâan imm Mrm âaka &mm ediyor: Bir

önce elinde olan altn ve gümüün zekâtn verir. Sonradan elde

ettiinin de zekâtn üzerinden bir sene geçtikten sonra verir. Yine
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bir adamn her biri ayr ayr sayca nisaba ulam koyun, sr ve

devesi olsa, daha sonra da bunlara biraz daha koyun, sr ve deve

kalsa elindeki mallarn zekâtn verirken, bunlarn zekâtn da
birlikte verir.

mam Malik bu mesele ile ilgili olarak: *îte duyduum en gü-

zel hüküm budur,» der.
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16. BtRtKENK SENELK ZEKÂTIN ÖDENMES

hmm M^ik'ten: Bm Medineliler
göre, yüz devesi ve kendisirm

^^Mt memuru gelmeden ikimi IrirâteJaAa farz olmu olsa ve
zekât rmmmmgeUmeMm ki e^mtn mdeee be devesi kalm.
Bu durumda:

mam Malik der kiJ^kât memuru, m^l mMbinin vem^si
gerekettgeçmi iki seneye fât zekâl mevcut bu be^^m ümit^m
hemb ederek her seneye bir tane^lm^ üzeredl^m akn Çünkü
s^ût memmrmun görevi, zekâttâmd gün meüûut dan malin
zekâtn almaktr. ayet mal sahibinin geçmi senelere ait birden

daha çok zekât borcu varsa memurun sadece onun elinde mevcut
olan mal üzerinden zekât almas gerekir. Ölmesi ya da geçmi
senelere ait bir çok zekât borcu olmas sebebiyle inal nisab mikla-

nnm altna düen kiiden malnn tamam ölünceye veya asgari
nisab miktarndanaa düünceye kadar hiç zekât alnmaz.

Çünkü bu durumda ona zekât farz deildir. Ölenlerden veya

geçmi senelerden kalan borçlarn tazmin etmesi de gerekmez.



16. ZEKÂT TAHSLNDE MÜKELLEFN ZORA
SOKULMASININ YASAKLII

"in
. }^\^\ Of IP^ ^ii ;:.!,. Lji^ ^

20* A^e smlafayor: Ömef b. H^lsb% z^t ölarök ahnttn
sürüsü getirildi. çlerinde memesine süt birikmi iri me-

«— Bu kopift a^dir?» sardu.
«— Zekât olarakalnm bir kaywöâö^**^4iye cevap vil^l#r.

Hz. Ömef:
«— Bunu sahibi nzasyla vermemitir. Müslümanlar bu

ekilde zorlamayn! Mallannm en i^dsini ve samak için ayrdk-
larn zekât olarak almayn» buyurdu.

Mütosmiedb. Yâhyab. Habban anlatyor: Eca' kabilesinden
iki kii anlatmt: Muhammed b. Mesleme el-Ensarî zekât me-
muru olarak kendilerine gelmi ve mal sahiplerine:

«— Bana maUaams^ü z^ltea e^rin!*^ demiU. te yararm
pstirdilerse hepsini dip kabul etoiti,

îmam Malik'den; Biz Medinelilere ve memleketimizde kendi-
terine yetitiim alimlerin tatbikaUna öre zekât konusunda müs-
lümanlara güçlük çkarlmaz, ne veriHerse alnr.
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17. ZEKÂTIN TAIfötL VE HARCANII

^ 29. Aîâ Yesar, ResûluUah'n (s.a.v.) öylö feuyurdugunu
naklediyor: ^'Zenginlerin zekât almas helâl deildin Ancak u be
grup insan bunun dndadr: Allah yolunda savaanlar, zekât

toplamakla görevli memurlar, borçlular, zekât verilen eyay
paras ile satn alanlar, bir dükünün kendisine verilen zekât
hediye ettii zengin komusu.

mam Malik'ten: Biz Medine'lilere göre toplanan zekât ancak
Valinin takdirine göre taksim çdilir. Baklr: Zekat verilebilen s-

nflar içerisinde hangi snfdaha muhtaç ve says daha fazla ise

miktarm Valinin takdir ettii oranda tercihan o snfa verilir.

Bir, iki veya senelerce sonra bu snfbraklp muhtaç ve sayca da-

ha fazla bir baka snfa geçilebilir. Tandm alimlerin böyle

yaptna ahit oldum.

Zek^ lEuenmrunun toplad zt^Uan alacak belli bir hissem
yoktur, vali ona ne takdir ederse onu alr.
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18. ZEKÂTIN TAHSLNDE ZOR KULLANILMASI

30. mam Malik'ten: Ebu Bekr es-Sddk: «ayet ResûIuUah
(s.a.v.)'e zekât olarak verdikleri bir devenin yularm dahi bana
vermezlerse bundan dolay onlarla sava^nm.» dedi.^^

liU . oUl« jj t *U ^Jifr ijj iil Vr^*^ ^ Oi' * ^-^^ ' V!^*'^

. UjJL-l^ «lj-?- ^ «j*^ * UJl-' ^jf'»V «I*

31 . Zeyd b. Elem anlatyor: Ömer b. Hattab'n içtii süt hou-
na gitmiti. Sütü kezdUslue ikram edene:

«— Bü süt nereden geldi?» diye sordu. Adam:

«— Bir su kenarna varmtm, bir de bektm ki zekât hayvan-

lar! Onlan suluyorlard. Benim için de süt sadlar. Ben de onu
kabma koydum, bu süt ite odur.» diye cevap verince hemen
Ömer b. Hattab elini boazna sokup içtii sütü kusarak çkard.

mam Malik'den: Bize göre Aziz ve Celil olan Allah'n koydu-

u zekâtlardan birini almaya müslünianlann gücü yetmezse, onu
alncaya kadar savamalar gerekir.

(18) "Belaf^a" tabiriyle nakledilen bu eseri (rivayet), Buhar (Zekât, 24/1) ve
Müslim (man, 8/32), Zührî yoluyla rivayet ederler.
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. ju . Ülî -J : > 4J^ . 4U ii^j ^ iifj i,î

^ j#w . «îu sirj ^ "uj ^Ij
. 4i !Sa . j>^tt

. A's âj

32. îtnam Malik'den: Duyduuma göre htrmtî Ömer b. AbdÜ-
laziz'e biryaz yazarak: «Adamn biri malnn zekâtn vermiyor.»
i^^M, Bunun üzerine Ömer kendisine: «Onu brak, müslüman-
MNÎan zekât alrken ondan alma.» diye cevap gönderdi. Adam. bu-
nu duyunca gücüne gitmi ve o günden sonra da zekâtn vermi.
Vali durumu Ömer'e (r.a.) tekrar arzedince bu sefer Ömer b. Abdü-
laziz: «Öyleyse onun da zekâtn al» buyurmutu.
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19. ÜZÜM ve HURMANIN ZEKÂTINDA TAHMN

* t •

33. Büsr b. Said Besûlullah'm (sjuv.) ^îe Imysr^^fumttak-
lediyor: «yc^gmairfe k^m^la ve tariadan çhm Mr suyla sulanan
ûraziden ^e^MmmBksu^ mkâ^ mâa Mr; âletle tanan suy-
la s^mmn arazinin zekât ise yirmide birdir.»'^^

'^r, y^'"^^ J«f^ iiUîi Jf^i . ii-- jiS 5r î*»>: Lli

OHae r • 'j*^ ^'-»^^ pr4î efe P ' - iri

(19) Buhaî (Zekât, 24/55), tbn Ömer'den mevsûl olarak rivayet eder. Müslim
(Zekât, 12/7) ise, Câbir b. Abdiilah'tan ayn manada nakleder.
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i' iiii^ jîr ju V . ö>; j^î j, i^ . ü>; jiiVÎ ^
^ If^^ 45^J « îl^JI

Ib^üab^^hrî der ki: Düük kaliteli hurmalar sahibine
brakht. Bunlar zekât olarak alnmaz.

îmam Malik der ki: Aym ^ilehk^nk^rm kmulan da sahi-
bine bmktltr^m^M olaraâ ^^^mdap. Yüks^ kalitelim^ A-

k^MuM (Mugu zekât oJamkM^nmt^n meyveler de var^

îmam Malik der ki: Bizim ittifakmza göre,hurma ve üzü^
mündnda kalan meyveler hmüz dalnda iken miktar tahmin
edilmez. Hurma ve üzümün meyveleri belirdi^flim sat helal

olduktan sonra tahmin eMir, Ç^nkHkurma ve m^m^m kuru
olarak^mtM^ndm mmniam kolayla m k^s^ »t^kn^
vermesin diye miktar tahmin eMF. S^sm âWedkleri gibi yesin-
hrtU^ bri^Mm IMml% ^^Men um^h^n zekâtn
verirler.

îmmn Malik der ki: Ya olarak yenmiyen veydîmzhmsattan
Semra yenilebilen bütün hububatn tahmin edilerek 'mi^'^^ $mbit
&dilme^ Mmnlar sahipleri bi^% JiEJ^> mvururm^sm^f^n ay-
nrîar. Bu takdirde (ki bunlar sahiplerinemmftet^ nisap mhta-

mtiHer.
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tmam Malik der ki: Yine ittifak ettiimize göre, hurma daha
daMa ikenge^^sat helal oUku :uman miktar tahmk MiUr
ve toplanrken bu miktar üzerinden s^ât hurma olarak almiK
Miktem tahmin edildikten sonra henüz daha toplanmadan meyve
bir âfete maruz kalr ve bundan biitün meyveler etkilenirse onla-

rn zekât vermesi gerekmez. ayet Hz. Peygamberin ölçüsü ile be
vesak (üçyüz sa) ve daha fazla âfetten etkilenmiyen meyve kalm
ise bunun zekât alnr. Afetten etkilenenlerin zekât yoktun
Üzümde de ayn ilem yaplr.

Birhimm çeitli yerlerde m&tmrt olsa ya c&^^^M mmMara
ortak olsa, bunlar ayr ayr nisaba ulamyor, topland zaman
nisab dolduruyorsa hepsini toplar ve zekâtn verir.
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20. HUBUBAT ve ZEYTNN ZEKÂTI

4 ti . j^ iblij 'üj4>3 . >a . j:.iî îJû- iij^j ^ û

'^1 jjv j^ii iiü) yi û . ^1 aui ^ uj ^1
/^v s^^l ^j' ?^ Jt-^Û ^

o^'-Ji, .yjjij [jLiii j^ij iiU : is-j)! i;^ ^1 'v^i : UU Jlî

. ^uuro^^ ^d jiî jb u?
.
-avi 'jb yoj iîîJt J! jiL: v

. >;j ji; jlJi *fij ^1 '
lâ^uî ^! 4j^j ev • ^

is; . lsr> . y : < ojUS- }m '-^ > J^' l>
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35. mam Malik'dcn: îbn ihab'a zeytinin zekâtn sordum.

»Onda bir orannda zekât var.» dedi.^

îmam Malik'ten: Ya çkarlan zeytinin miktar üçyÜM sâ'a

(bir sa 3«176 gr^djr.) ula^trm onda bir ficinden zekât vm*ilm

Üçyüz sâ'a ulamazsa zekât dÛm^m- ^^Hn de hurma gibidir.

Yamur suyu, kaynak suyu ve ta^kdan çkan suyla stdmi^fm^

zekât onda birden, tahm su ik sulüm^rsa yirmide birdim ah-

nr. Zeytin toplanmadan gelir tahmini yaplmaz.

îmam Malik der ki: Hcdkr ambarlarda toplayp yedii tahl-

larla ilgili biz M^m'lü0'MraMnâsM.^dm^ 0^dir:
M^aka ve tarladatm^m^îa sulanan oraAM

.

irâ^ mlayorm bundm om^ bM wPsâer^ ta^mn
sulanan arazinin geliri de 300 sâ'a ulayorsa bundan da yirtm^
bir zekât alnr. Gelir yükseldikçe alnan zekât miktart âs^ o Mçû<h
artar.

îmam Malik der ki: Kendilerinden zekât alnan, taneleri çüm^

nMd^m rn^rti yemek ya^üarak yenen tahllar mUatekr: Bu-
day, arpa, k€^üksuz arpa, mmr, dan, pirinç, mercimek, cUlban

(burçak), tabya, cUleülân (susam) m.

îmam Malik'e:

«— Zeytinden ihtiyaçlar için harcadktan sonra m, yoksa

harcamadanm öür verilir?» diye soruldu. îmam Malik u cevab

verdi: *<Örün ihtiyaçlarla bir alâkas yoktur, ancak yemek konu-

sunda açya sorulduu gibi mal sahibine sorulur, söylediklerine

inanlr. Zeytini 300 sa' veya daha fazla gelmise çkardyadan
onda bir alnr,ya 300 sa'dan a^ag gelmise bundan da zekât

alnmaz,
îmm Malik ûet M Olguntama^ balaynm tmiadaki

mahmdmi& satan biradam o mdlm zekâtm da verir. Satn <dm
vefmet, nPiadaM WHiu kem^ olgunlarrmB&nmm^m ü^i^

yac varken satlmaz.

îmam Malik Mmat günü hakkm veriniz,»^^ ayeti keri-

mesinden kastedilen, zekâttr. Bunu söyleyenleri duydum,,,»

(20) Hanefi Mezhebinde, tmameyne göre be vesk (yaklak 650 kg.) ve daha

fazlasnda, Ebu Hanife'ye göre her miktarda öür ödenir.

(21) Enâml41.
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demektedir.

Imjem Malik der ki: Bir kimse henüz ü$^nieri olgunlamaya
baçlam^^ Mt^UtiH mmamm veya ûMU am^fd m^ma
zekâtn satn alan verir. ayet ürün iyice olgunlanca satarsa

zekâtn satan verir, ancak satn alana zekâtn vermeyi art ko-

arsa durum deiir.f^

(22) eybanî, 345.
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21. ZEKÂTDÜMEYEN ZRA ÜRÜNLER

^^^i. ^ A^i. Ij-p
iiij . J ^ii i^l fy*** tPi'

* ÜUli lûJtj lijuji . ^îs: ikJi ajîîTi . 4jt Mîj 5î * aî ;J

[^jiJu <lic- i (3-0^ <1-1>- ^ LV^^ â-öi^ IjU - jj>-J C-i^ dUj JS^

t t - ,
'

^
' i M «a f t •^1^4 >»f t

iii^ U J5'j . IjLJhJIj ^^l^^i Ir-^lj Lj^*-*-^' V-^'i ^j^'

. ^ £U . JV* t^le ,i:4Î tii. UÛ o* jû^ Ûiî . îy»î çr^l
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jLjjJl jtij . üâUl û'^^**^ oj^lj û-*jJl oli : J JJ ? al> Ijû

. j:,jî i-û Of
jii o^sr . si^Jj v f;j^ «

^^-ji î-^ iiU öf^
. jijî Sil:»;, jî üLki ji isii* ^L: i;. Jit üüUi üj . 4t «ji, %

iilJ . glsr yû»v ti» Of Wj c^> u jsr y «^ ilU» : Jû

iîü; % . öf fr^ i> iW . ifi füî fÖfc

îJliJJ lH'j^' ^ J^' 'r*'^ f-^- Ly ^ry*- (_r^ ^r*^ lj*

^» jü Jt; j^iof . L :â ,js 4 . ö=r "'^^J» ^«îW^

36. imam Malik'den: Adaw dört vesk (240 sa'; bir sâ 2.1 76

gr.) hwmas, dört vest (240 sa ') üzüm ü, dört vesk (240 «öt^ k^t^^
ve dâft (MO m') 4a bmkkiMli ^^(^ bunlar üstûs^ toplanmaz

ve nisaba ulamadklar için zekM denmez. Hepsi a^n on
*e0^ er m?a) ularlar isw ^^^Mm% mHUr. Çünkü Peygam-

ber efendimiz: « 5 vesk'ten (300 sa') az «dan hurmaya zekât
dümez.» buyurmutur.
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Yukarda ad ffi\{'n yiyeceklerden her biri ayn ayr be vesk'i

(300 sa') doldursalard zekât düerdi, bu durumda düzmez.
^leki: ayet cinsleri farkl farkl hurmalar üstüsü t^dmar da
nisaba ule^tma verilir. Buday da böyledir. Arpa, kt^fû^
suz arpa, ak buday, san buday bunlarn hepsi ayn cimir.
Bunlardan be vesk (300 sa') buday elde eden kimse zekât ödene-

bilecek nisaba malik saylr, zekât öder. Nisab bulmazsa,
ödenmez. Üzüm de ayndr. Toplanan bütün üzümler siyah ve

krmzs ayn cins saylarak zekât hesaplanr. Bir kimse be vesk

(üçyüz sa') üzümü hasad ederse buna zekât düer, bu kadardan az

olursa dümez. Buday, hurma ve üzümdeki gibi cinsleri farkl
farkl da olsa baklagiller de çeitli türleri ayn cinsmi gibi topla-

nr ve be vesk (300 sa') gelirse zekât verilir. Nohut, mercimek,

lobya ve cülban baklagillerdendir. Bir kii tek bir snftan deil,

çeitli snflardan bu tür ziraî ürün hasat ederse, bunlar birbirine

eklenir, bu kii zekât öder.

îmam Malik'den: Ömer b. Hattab, tahlla baklagillerin zekâ-

tn ayr ayr ald: Gelen hristiyan Irakl (Nabat) tüccarlarn bak-

legiller cinsinden olan mallarndan onda bir, tahl ve üzüm cifi-

sinden olan mallarndan da yirmide birgümrük vergisi ald,

îmam Malik der ki: Eer bir kimse, «nasl olur da zekâta ula-
mas için baklagillerin cinsleri üstüste toplanr, halbuki bir kimse

baklagillerin en iyi cinsinden bir (kilosunun) pein karlnda
biraz daha düük kalitesinden iki (kilo) alabilir? Oysa, buday
türleri birbiriyle farkl ölçülerde deitirilemezler.» diye itirazda

bulunursa öyle cevap verilir: Altn ile gümü de zekâtlar hesap-

lanrken üstüste toplanMar: Halbuki bir miktarpein altn kar-

anda bir sürü güm^ alnabilir.

mam Malik der ki: îki kii ortak olarak sekiz vesk (480 sa')

hurma elde etseler, bunlara zekât dümez. ayet birinin hissesine

düen be vesk (300 sa*) dierininki de dört vesk (240 sa') gelirse,

300 sa' gelene zekât düer. 240 sa'gelene dümez. Bütün ortaklk-

larda durum böyledir.

Bütün hasat edilen zirai ürünler, hurmalar, üzümlerde ayr
ayn 300 sa' elde eden kimselere zekât düer. Daha aasn elde

eden ortaa zekât dümez.
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mam Malik der ki: Biz Medine'îiler arasndaki gelenee göre

buday, hurma, üsüm ve dier tahllar elde edüinm zekâtlar da
verilir. Zekâtn verdii mal sahibi senelerce yannda alkoyup
sonra da satabilir. Satnca elde ettii paraya üzerinden biryl geç-

medikçe zekât dümez.

Bu mallar gelir vya baka yolla kazanlm olup ticarî amaç-
l deilse yiyecek, tahl ve eya mesabesinde olup, kii bunlar
kazanr, senelerce elinde tutar, sonra altn vegümü karlnda
satarsa, satt günden itibaren parasnn üzerinden bir yl geç-

meden zekât gerekmez. ayet bu mallar ticaret eyas olur da sahi-

bi zekâtn verdii mal karlnda bu mallan satn alm ve o

gVmden itibaren bir sene elinde tutmu ise, satt anda s^kMm
vermssi gerekir.



22. ZEKÂTDÜMEYEN MALLAR: MEYVELER, YONCA VE
SEBZELER

tmam Malik öyle demitir: Biz Medineliler arasnda ihtilaf-

sz uygulanan ve benim de âlimlerden duyduuma gdvemidele-
rin tamamna zekât dümez. Nar, eftali^^mt ve lsunlara beoze^
yen, benzemeyen bütün meyvalara zekât dümem.^

Yoncaya ve sebzelere de zekât dümez. Bunlar satldklar
takdirde, paralan sahibinin eline geçtikten bîr sene sonra zekât

(23) Aslnda bu fetva mahallidir. O günkü artlara göre verilmitir. Çünkü o

gün inciri kurutmak, eflaliyi saklamak mümkün deildi. Bu tür meyvalar
saklanamyaca için yaken yeniyor ve zekât da verilmiyordu.

MUVA1TA.Cir.RS
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23. KÖLELERN, ATLARIN VE BALIN ZEKÂTI

37. Höfe^s-^ît: Resûluüah (s,&v.) öyle buyurmutaa*^
«MÜsIümamn kölesi ile atna zekât dümez. »^^

3Si ölç^man b. Yesar anlaüya?;am halk Ebu Ubeyde el-

Gerrah'a:

«— Atlarmzdan ve kölelerimizden de zekât al!» dediler. Ebu
Ubeyde almad, yalnz onlarn isteklerini Ömer b. Hattab'a bir

mektupla bildirdi. Hz. Ömer de almad. amllar tekrar Ebu
Ubeyde ile konutular. Aym istek devam ediyordu. Ebu Ubeyde
tekrar halili^re ymd* Bunun üzerine halife Ömer b. Hattab kendi-

sine: «Eer istiyerlarsa al, yine oüara ve kölelerine ven* âlye yaz-

d.

mam Malik der ki: «Yine onlara ver», «onlarn fakir olanlan-

tm ver» demektir.^®

(24) Buhar, Zekât, 24/46; Müslim, Zekât, 12/8. Aynca bkz. eybanî, 336
Hanefî Mezhebi içinde atlarn zekât konusunda iki görü vardr: a) ma-
meyne göre, atlar asla zekâta tabi olmaz, b) Ebu Hanife'ye göre ise nesil için

bulunuyorlarsa saime (senenin yansndan fazlasnda krda beslenen) her

at bana bir dinar veya ikiyüz dirhemde be dirhem (yani deerinin
%2,5'u) zekât ödenir.

(25) eybanî. 338.
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39. Amr b. Hâ:âm*n tomuü AMuIlah b. Ebî Bckr anlatyor:
Babam Mina'da iken Ömer b. Abdülaziz'den kendisine, «ballar-

dan ve atlardan zekât almanasm» bildiren bir ferman geldi.^

40. Abdullah b. Dinar'dan: Said b. Müseyyeb'e:

«— Kadanadan (katrlardan) zekât alnr m?» diye sordum.

«— Attan alnyor mu?» diye karlk «rctt.*^

(26) eybanî, 337.

Bal, îmameyn'e gbre be farak' bulunca^ Ebû Hanife'ye göre her miktarda
öre tâbidir.

(27) eybanî, 885.
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24. EHL KTAP VE MECUSLERN VERGLER
(CZYELER)

41. bn ihab'dan: Duydu|:uma göre ResuluUah (s.a.v.), Bah-

reyn mecusilerinden cizye almtr.^** Ömer b. Hattab Iran mecusi-

lerinde, Osman b. Affan da Bcrbcrîlerden cizye almtr.^^

, • »i t*' 'I' • • . illi' * ' «Jl'

^>^jM û;* jüfc . ^ u^î u : i^^^ >î u-LJ

42. C^lirb. Muhammed b. AM U^mt^ta s^^iyor: Ömer
b. Hattâb sözü mt^s^Ic^ gelir^ks «Onfârb^tada ne yapaca-m bilmiyorum.» dedi. Bunun üzerine Abdurrahman b. Avf:

m— Ben Rcsûlullah'm (s.a.v.) 'onlara ehl-i kitap gibi mua-
mele edin', dediini bizzat duydum.» dedi.

^ . Uijj O^J^ '^•^^^ ti*' ' ^^"^ c-^ijl Jil ^ t-'UiiJl

43. Ömer b. IhUah'n azatls Esleme*den: Ömer b. Hattab,

Msr ve am gayri müslimlcrine dörder dinar, Irak gayri müslim-

lerine de krkar dirhem cizye tarh etti. Ayrca müslümanlara yar-

dm ve misafirhk hakknn üç gün olmas kuraln da koydu.^

(28) Buhan,Cizyn,57/l.

(29) Tirmizî. Siyer, 19/31, Ayrca bkz. eybanî, 332.

(30) eybani,333.
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: » jü . J3*f^ j*' J! ^ Jüs . «uiU üii ^ y

JUi . ij^t j^J Jj : cJÜü Ç ÜjlJ jj»; *i>îJ' O*'

V ij^ ui» • ^^-s
* ta^l ?• j S -c'jj'

44. Zeyd b. Elem babasndan naklediyor: Ömer b. Hattab*a:

«— Zekâtlklar arasnda kör bir deve var» dedim.

«-— Birini verin de iini görsün!» diye karlk verdi.

«— O kör!» dedim. Ömer (r.aJ:

*—îCâta^ tatec^ yüt^f.» dd^.

*— Feki, nasl oUayacak?» dedim. Bunun üzerine Hz;. örtteri

«— O cizye mal m, yoksa zekâtUn m?» diye sordu.

m—Olmal.» dedim. ÖmerCr.a*):

«— Anladm, siz onu yemek istiyorsunuz!» deyince ben:

«— Üzeindc cizye mai olduuna dair iaret var.» dedim. Hz.

Ömer'in emri üzerine deve kesildi. Ömer'in (r.a.) yannda dokuz
tabak vard. Mey\'e ve hoa giden yiyecekler olduu zaman mutla-

ka bu tabaklara koyar, Resûlullah'n (s.a.v.) hanmlarna gönde-
rirdi. Bu arada kz Hafsa da Hz. Peygamber in hanm olduu için

ona da gönderir, fakat en son gönderirdi. ayet yetimezse, kzma
yetimesin diye düünürdü. Bu sefer de kesilen devenin etlerini

bu tabaklara koydu. Resûlullah'n (s.a.v.) hamnltma gönderdi.

Kalannn da yemek^^aplmasn emrederek, ensarla muhacirin

bazlanm davet etti.
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mam Malik öyle demitir: Kendilerinden cizye alnanlar-

dan, ba^ka bir vergi alnmasn ben uygun görmüyorum,

' it^ LTs^ •^ öi:?^' r^4î* l^*^ ' ir* • r»^

. ^^1 >ii J\ i^' • 1^ * ^?^ i»'

Jii öri . öi^ Jl rû 'jil i^j .yû J j;l >; . ii;j

Ji îai, . jidi 4ii . iiluji .4L-J1 J\ j!;J

o? (A^* 4i ^ 4^ ^* Jfe o^^i iri? ^öjîîi . îlii îuif

45. mam Malik'den: Duyduuma göre Ömer b. Abdülaziz

zekât tahsildarlarna «Kendilerinden cizye alnanlar müslüman
olurlarsa ebelerini almamalarn» bir fermanla bildirdi.

Cizyeyle ilgili olarak îmap Malik öyle der: imdiye kadar

geçen tatbikata göre cizye, ehl-i kitabn kadn ve çocuklarndan

alnmaz. Sadece akl bali olmu erkeklerinden alnr. Zimmile-

rin ve mecusilerin hurmalarndan elde ettikleri üzümlerinden,

zirai ürünlerinden, küçük ve büyük ba hayvanlarndan zekât

akmmz. Çünkü mlM$ müslümanlan temizlemek ve fakirlerini

gözetmek için yine müslümanlar için farz klnmtr. Cizye ise

€M4 kitab küçülmek içinM^i^Mr. (Mannmk^rak içinde

yaadklar ülkede kendilerinden cizye dnda um^ attinmm.

Waims t^ret yaparlar da bu vmleyle mUMmm memleketlere
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girip çkarlarsa ticaret mallarndan onda bir vergi alnr. Cizye,

sadece müslüman bir ülkede yaamak ve onlar dümanlarna
kar korumak üzere taraflarca yaplan bir anlama neticesinde

alnmaktadr. Ticaret maksadiyle baka bir memlekete giden
zimmiden gümrük (öür) alnr. Yine ticaret maksadyla
Msr'dan am'a, aml olan Irak'a, Irakl olan Medine'ye veya

Yemen'e veyahut da baka bir memlekete gitseyinegümrük (ödrJt

verir. Ehl-i kita^m mem^ilerin ne mallannm, m^^peierinef m
MimU^tî^. Onlar Mt^^i&e lâM^» hmgi diwâe^rm ^ümn
ederler. Ticaret içinMryû i^mh Mr tmmykete birkaç defa girip

çksalar, her defasnda onda bir gümrüklerini verirler. Çünkü
cizye anlamas artlarnn içerisinde ticaret yapmak yoktur.

Kendilerine yetimi olduum Medine âlimleri de bu ekilde
hüküm vermilerdir.i*)

(*) tmam afii le îmam Ebu ilanife, ehl- KiLab'dan bunun senede ancak, br ke-

re alnabileceini söylemilerdir. (Zürkanî erhi, 1/190).
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25. ZMMLERN GÜMRÜK VERGS (UÛR)

46. Salim b. Abdullah babasndan naklediyor: Ömer b. Hat-
tab, hristiyan tüccarlarn buday ve zeytinlerinden yirmide bir
gümrük vergisi ahrd. Onun bu vergiyi düük almafin sebebi,
Medine'ye bu mallarn çok gelmesini salamak içindi. Halbuki
baklagillerden onda bir alrd,^'

cis: : ÜÛ W î âej J « y^ û!» 6t . ot ^'^j - iv

47. Saib b. Yezid anlatyor: Ömer b. Hattab zamannda Abdul-
lah b. Utbe b. Mes'ud'la birlikte Medine çarlannda vergi memu-
ru olarak çalyordum. O zaman biz hrisüyan tüccarlardan onda
bir vergi alyorduk.

^Ji .
îo^ul j ^ ii^i: iAî ^sr : yi^ y jü ? >LJ jlji o-

4S. îmatn Malik'den: bn ihab'a:

«— Ömer b. HaLtab neyi ölçü alarak lristiyan tüccarlardan
onda bir vergi alyor?» diye sordum. bn ihab:

*— Cahihyye devrindik ö^le alnrd, Ömer (r.a.) dc buna de-
vaö etti» diye cevap vexl.

(SDeybanî. 331.
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26. SADAKANIN BATIN YA DA GER ALINMASI

49. Ömer b. HsyU^ anlatyor; îyi bir at Allah jpn 1^*

Tne ^#nEU Adam ata bate^du* Onm at saUn almak
istedi, ^m^'^mmmmm âa aM^ektîm. Dsr^mu Rutini-

«— Bir dirheme de verse alma, çünkü verdii sadaka-
dan dönen kustuunu yiyen köpek gibidir» buyurdu.^^

, f 4^^ X

50, AbdUJ^ h* Ömer'den: Ömer b. Miafe MhskmmmMt^
Mr at bagliK. itera da emi sakn ahmk h^i. R«^MIâh^
(s.a.v.) durumu arzedince peygamberimiz öyle buyurdu: «Onu
ne satm âl, ne de »adâkâidii st^ti dön.»^

îman Malike: « Birine sadaka veren bir adam verdii sadaka-

ma baka biri tarafmdanLsatldm görse, onu saUn alabilir mi?»

diye soruldu,

tmamMaMk
«— Bana kalrsa almamas daha iyidir» cevabn verdi.

(32) Buhar, Zekât, 24/59; Müslim, Hibât, 24/1.

(33) Buhari. Zekât, 24/59; Müslim, llibât. 24/3.
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27, FTRE YÜKÜMLÜSÜ

• Jt^J ts>»l iSfjn öi^^

. , • . ' 'î

51. Nafî* anlatyor: Abdullah b. Ömer, Vadiyülkura ve Hay-
ber'deki kölelerinin fitrelerini de verirdi.

Malik'ten: Fitrenifi0zGm&^ kûmmii^ Og$iduydu-

krmi^âme mecburiyetidir. Bu durumda kii müslüman olan
mkmSifÛH f&hM^ Mrbest braklm köle), ölümünden sonra
hür olacak kölesinin, ve dier kölelerinin, yannda veya baka
yerde olduklarna, ticaret için olup olmadklarna bakmakszn
hepsinin fitresini verir. Müslüman olmayanlarn fitresini vermesi
gerekmez.

ka^n kölemin dumm&mt baklr, efendisi yerini bilsin

^fl^mt^k^MMu ve efendisi hayatndan ve dönece-
inden ümitli ise fitresini verir. ayet aradan uzun zaman geçmi
ve efendisi ümidini kesmi ise onun fitresini vermez.



Fitre kentliler gh köylülere de farzdr. ÇünkU Hesûlullah

(s.a.v.) fitrenin, Ramazanda, hür, köle, kadn ve erkek her müslU-
mana farz olduunu bildirmitir.



28. FTRENN MKTARI

§2.âUü£^ b, Ömer den: HesMy^£& C&.£^'r^^ l^ama^ndt fit-

ma veya bir sa* arpa olarak takdir etti.^*

53. Ebû Saîd el-Hudrî anlatyor: Biz fitreyi bîr sa' yemek, bir

sa* arpa, bir sa' hurma, bir sa* ke (ke peyniri, kuru yourt) veya
bir sa' kuru üzümden verirdik. Bu sa', Resûlullah'm (s.a.v.) tesbit

ettii ölçü idi.^"

54. Nafî'den: Abdullah b. Ömer fitresini hurmadan baka bir
eyle vermezdi, yalnz bir defasnda arpadan verdi.^

hmm Malik öyle demitir:ZAar hariç bütün keffaretler, ft-mm^l", mîM'i Nebi ile küçük müdle (bir müd, yanm kg.dr.)
SîçÛîüK Zhar keffareti ise, en büyük müd olan Hiam miiddü ile

ölçülür.

(34) Buhar, Zekât, 24/70; MüsJin, Zekât, 12/12.
(35) Buharî. Znkât, 24/73; Müslim, Zekât, 12/17.
(36) Buharî, Zekât, 24/77.



mFtTK^4N ÖD^^E ZAMANI

• ?^ i> ûi^irf • ji^' t*jî* J!

55. Kafî*den: Abdullah b. Öm^tr^ bayratnd&n îlö üç gün Gtm
fitreyi toplayan kimseye fitresini gönderirdi.

ln^ Malik'dcn; Benim gik'düümegöre, bayram günü afak
atnca, namazdan önce fitrenin verilmesini âlimler iyi görürler*

mam Malik der kiJnaallah fitreyi verme süresi bayram gü-

nü namazdan önce ve sonra devam eder.'*^

30. FTRE YÜKÜMLÜSÜ OLMAYi^^LAR

56. imam MaAik'lcnKimin kölesinin k^m, içm, kmm$mi
kölesi Ipü fitre vermesi &rekmez. Yalnz bunlardm kendisine

M htm Umre^ maksadyla alnsn, ister

olmadkça fitre dümez.

(37) Buhnri. Zekât, 24/76 (bn Ömer den meriu olarak); Müslim, Zekât, 12/22?^

(38) eybani,344.
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1. ORUCA BALARKEN VE BTRRKEN HLÂLE GÖRE
HAREKET EDLMES

1. Abdullah b. Ömer'den; Resûlullah (s.a.v.), sözü Ramazana
getirerek: «Hilâli görmeden oruca balamayn, yine hilâli

görmeden bayram yapmayn. ayet hava bulutlu olursa

ay otuz güne tamamlasn.» buyurdu.^

2. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah {s.a.v.) öyle buyurmu-
tur: «Ay yirmi dokuz çekebilir, hilâli görmeden oruca bala-
mayn, lilâli görmeden bayram da yapmayn. ayet Rama-
zann son günü hava bulutlu olursa ay otuz güne tamamla-
yn.»^

mBttfet^,3IN*v*r,Wll;MlSto. Syâm.xm Aytm fc. eybarî, 346.

C^B3l)atf.®avm,mX: Mislim,S^, im
{*) Ramazan ve bayramlarn belirlenmek lionusonda tsl^ ilIMerinin

b^lkleliini salamak üzere DiyanetM Bakanlmm &ac£Uttipn£e 1973

Riî'yct-i Hilâl Konferans düzenlenmi ve u bildiri yaymlanmtr;
Konferansmzn asl konusu olan «RÜ YET HLÂL» meselesindeki ay-

rlklarla ilgili olarak slâm Dünyasj'nn birliini salayacak kesin sonuçlara

ulamak en büyük arzumuzdur.

Bu^n burada, üzerinde duracamz "RÜ'YETÎ HLÂL» konusudur. Ra-

mazan'n girerken, bütün slâm Dünyas nda bu konu tartlr, müslumanlar,

kendi ülkelerinden ayr hareket eden dier ülkelerin tutumu karsnda üphe-

ye düerler, huzursuz olurlar.

MUVAm,C.H.I'.ft
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Gorçi, «HTLAF-I MKTAl.I..n itibar eden, fkhi görü açsndan konuya
bakldfe^miîirijbu'korradaki aynii tabiî karlamak mümkündür. Ancak,
1mmm Me^fcmeî^lci, bugün bu konuda görülen aynbk, «ÎHTÎLAF-I META-
tâm ttibat etmekten tnejr^t ®eiWigmi^feeiair. Hilâlin tesbüînile uygulanan
fîukh metotlarn meydanög^i^ j^^iîkfcrr. Ancak, kî^l©iBeiterae;kî,
«HTLAF I M;^3îAL»a itibardan dolay mekana g^znl^ ©1^, gölîâpl^
müslümanlannra ^nha tahammülü yoktur. Çünkü, biraz önce de beMf^jl*"
miz gibi, dünyamz küçülmü.mesafeler ksalmtr. Çok seri haberleme ve
ulam imkânlar sayesinde, dünyanm herhangi bir noktasnda meydana gelen
bir olay, bu noktaya en uzak köesinde bile, annda duyulabilmektedir. Bir sl-
âm Ülkesinde bayram yaplrken, bir baka slâm Ülkesinde oruca devam edil-

mesi, "HTLAF-I METAL»a itibar eden fikbî yürüe dayanlm da olsa, müs-
lüman toplumlar izah mümkün olmayan bir sonuçla kar karya getirmek-
tedir. Asimda, çok iyi bildiimiz gibi; Hanefî, Maliki ve Hanbelî Mezheplerinin
«(fetr-fuk£^^«tel^iAF-tMEr&î»aitibar edilmemesi, hilâlin bir yerde
sfflk^ Im&lââ bit^ Mite Dünyasnn bu sübuta göre amel etmesi görüün-
dedir.aÜ»îe!^Wlm ayn görüü bg^SîMSi^ fe»ter'wâr. Q Mdfi^lm
üyrb ortaââtilMtefl:ök h;^^îa için Ön^H bir görev olmakial^v

Bu konuda özellikle Avrupa ülkelerinde ça^an ve âegî^k îsMtS ÜlteiiM-
ne mensup bulunan müslümanlar, daha güç durumdadr. Bunlann bir ksm,
kendi ülkelerine uymakta, dier bir ksm, baka ülkelerin ilânna itibar et-

mekte, böylece ayn ehirde yaayan, ayn dine, hatta ayn millete mensup olan
müslümanlar, ayr günlerde oruca balamakta ve bayram yapmaktadr. Bun-
lar içinde krc ithamlarda bulunanlar ve farknda olmadan fitneye yol açanlar
da pek çoktur. Bu halin onlar, gayr- müslimler karsnda güç bir duruma ok-
mu olmas da ayr bir gerçek ve ayr bir acdr.

Yabanc ülkelerde çalan müslüman içisi, kendisine müsîüman olma-
yanlar tarafindan sorulan «Siz hepiniz ayn dinin mensuplar deil misiniz? Ni-
çin ayn gürKbbay^n yapmyorsunuz?- sorusuyla kar karya gelmekten
kurtanlmal^te

Bu geçmitiM. ]^Wmn, evval v©»hie©BtWIeriA
tesbîtini üki^ ete^i&â^mjs.

Yüksek malûmlar olduu üzere, 13S^ H. * 19^M. ^Jtaaaa;^ ömRi^|(
baz slâm Ülkelerinde (Meselâ: Türkiye, Afganistan, î'as ve Nijerya'da^ 6
Austos 1978 Pazar günü baîanmîcen, dier bazlar (meselâ: Msr, Suudî
Arabistan, Lübnan, Suriye gibi ülkelerde) oruca 5 Austos Cumartesi günü gi-

rilmitir, îslâm Ülkelerinin büyük çounluu 5 veya 6 Austos günlerinde bölü-
nerek oruca balarken, 4 ve 7 Austos günleri Ramazana giren ülkeler de var-

dr. Bü5nkelçiliklerden aldmz bilgiler bizi yanltc nitelikte deilse, Irak ve
Kuveyt'deki müslümalar, 4 Austosta oruca niyyet etmiler, Pakistan'daki
müslüman kardelerimiz ise, oruç tutmaa 7 Austos günü balamlardr.
4HTÎLAF-IMETALW itibar eden fkhî görü savunulsa bile, bu tablo kar-mA tgÜMM^as^m durumunu görmemek mümkün deildir.

1398 H.mmU. yk evval hilâline gelince:

Ayn hazin sonuç, bu hilâlin ÜîmieajajSötfi^te «1* Ortaya çkmtr. öyle ki:
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lim iilktilordt; 2 Kylül nkjam J^cvvnl lilâli ^;o ülnui;j gibi, ,'1 Hylüldc hnyatny
plm, dier baz ülkolordtr iso, ayn ^'ün oruca devam edilerek, bayrama bir

gün sonra (4 Eylülde) girilmitir. Kesin tesbitlerimiz olmamakla beraber, Kn-

mamn'a ^Hril erine bakarak, baz ülkelerde de 2 ve 5 Eylül günlerinde bayran»

yapldn söylemek mtak^dür.
f bu yl, ^^ihkce hilalinin tesbitinde ve k^rfa^n h&^mmmm îlâmmla

ka^latlan sonuç, Ramazan ve evval hilâllerinin durumundan farkb olma-

mtr. Baz îslân ülkelerinde 31 Ekim akam Zilhicce hilâli görülmü pbi 1

Kasm tarihi 1 Zilhicce olarak ilân edilirken,dier hasalarnda 2 Kasm günü 1

Zilhicce olarak kabul ve ilân edilmitir.

Kesim kanaatimiz olur ki, bu aynhk, «HTLAF-I METALt»'dan doan bir

ayrlk deildir. Bu ülkelerde hilâl gözlenmesi ve tesbitinin yol açt bir uynlk

da deildir. u veya bu ülkelerin hilâli bizzat gözleyerek ve sadece bu gözlem

olarak ilân ettiklerini, dierlerinin ise, bunu yapmadklar için yanl yolda ol-

duklarn iddia etmek dc imkânszdr. htilâfn temelinde, slâm ülkelerinde

uygulanan farkl metotlar yatmaktadr.

^fi^e ve ÖzeU^^^Mo^ t&lâm Ülkel^inü Çounda hesE#a amel edilmitir,

jlptea^ K^sapteft «^lanan m^^ar yüzünden, sonuçlar deiik olmutur.

öyle ii: Baz slâm ülkeleri, hesaplann yaparken Bathlarca hazrlanm
olan «Almanate* lard» gösterilen Ramazan, evval ve Zilhicce aylarna ait «Ç-

TIVIA ANI»n esas almlar, bu «ÇTMAANI»m takibeden günleri, hilâl henüz

görülmemi olduu halde, mezkûr aylarn birinci günü olarak ilân etmilerdir.

Dier baz ülkeler ise, bu aylarn içtima zamanlarna deil, bu aylara ait hilâlle-

rin yeryüzünden görülebilecei zamanlara (hilâlin sübutuna) itibar etmiler ve

bu subutu takibeden gimleri mezkûr aylarn birinci günleri olarak tesbit ve ilûn

etmilerdir.

Bu konu ile ilgili görülerimizi ve tesbitlerimizi biraz ffeiba ahlamak iste-

rim;

a) 1398 Hyi9^ ICTh teta2^My^U,t@Mi^ ilgili çalidattai<M6t

Bathlarca haaatlamm^JUuufösdtef îne^^t^^d&gMlecei üz^^ Ra-

mazan hilâl^lît ÇTlMâ AN( 4 ^^ofitcm Cuma güHi Ijk^^vtrich saati ile

Ol.OI'dir. Ancak bü târlhts, heitalm gfiröm ba^da bulunan Fas dahil, îslâm

Dünyasnn hiç bir yerinde hilâl görülmemitir. Bu tarihte Ay, meselâ: Fas'ta

Güneten 11 dakika, Mekke'de 12 dakita, Ankara'da 1 dakika sonra batmtr.
Halbuki, hilâl, Günein gurubundan sonra, batda ufukta ve meselâ: Ekvator

hatt üzerindeki bölgelerde en an 25 dakika, ekvatordan uzaklatkça ise daha

fazla süre kalmadkça, yani Güneten en az bu kadar süre sonra batmadkça,

yer yüzünden görülmesi imkânszdr. Zira bu süre içinde Ay, henüz güne n-
larnn etkisi altnda bulunmakta ve yer yüzünden görülebilmesi söz konusu

olan bölümü de görülemeyecek kadar ince bir hilâl durumunda olmaktadr. Gö-

rülebilecek duruma gelmesi için Ay'n içtima noktasndan ayrlarak, Günele
Dünyann merkezini birletiren doruya 7 dereceden büyük bir aç meydana
göKiHîesi artüfe
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(Ürcenvvich saati ile 20.06 (Mekke saati ile 23.06) dr. Ve31 Ekim akam dünya-

nn hiç bir yerinde hilâl görülmemitir. Bu tarihte Ay, meselâ Mekke'de Güne-
ten 3 dakika, Fas'ta, 1 dakika önce batm, üphesiz görülmesi mümkün olma-

mtr. Hilâl ilk defa 1 Kasm günü Green\vich saati ile 07.39 da (Mekke saati ile

1 0.39 da) Japon adalariyle Yeni Gine adalarn birletiren hattn üzerinde olan

deniz bölgesinde, ayn günün akam ise, bütün slâm Ülkelerinde görülebile-

cek duruma gelmitir.

Bu astronomik hesaplardan ve gözlemlerden çkarlacak sonuç udur ki,

hilâlin görülmesi ölçüsünün benimsenmesi halinde, Kurban Bayram, 11 Ka-

Mm 1978 Cumartesi günüdür. RUTET arta gsmatm^'m
i|LNI»nm 0ifmi«It^S ile ha. takdirde 10 Kasitn 1073
Karteaa J^^mmf&ftçS^ le&ate&âDlec^tir.

]^ tj^klâTBalârdaötl >^ âtilalâ üzere. Ramazan ve bayram günlerinin

ilânnda îslâm Dünyasnda görülen ayrln asl sebebi, bu ülkelerin bazlann-

da hesapla amel edilmesi, dier bazlarnda ise, hilâlin bizzat gözle görülmesi

suretiyle hareket edilmesi deildir. Aslnda, bu ülkelerin çounda, uygulanan

yol, hesap yoludur. Ayn yol uyguland halde, ayr metotlarn kullanlm ol-

mas sebebiyle ayn sonuçlara ulald sanlmaktadr.

Buraya kadar yaplan açklamalardan sonra ortaya u sorular

çkmaktadr:
1— Ramazan ve Bayramlarn ilânnda, dinî Ölçülere uygun olarak, önce-

den yaplm astronomik hesaplara dayanlmak suretiyle hareket edilebilecek

midir? Yoksa fea hesaplar yaplm olsa fefle,hMin 0tie^mmei ve buna göre

hareket edibs^ «tnveti ûz^-ks^ tetâacak m&rt
s^tmioi 9@7abv^^^^^dMMmaâm Itupma ^tnl^MEsmda

tartauna^ann i€b^dti ni^fin]ü:llti»tâi}^ Butsa^pndknnn^ ^M^Ake-
j^inîz de bu konuda kesin tercih ve tavrn ortaya koymak durumundadr.

2— Hesaba itibar edilecekse, Ay, «ÇTMA ANI.>ndan sonra, 7 dereceden

daha büyük bir aç yaparak Güneten uzaklamad ve bu yüzden de yeryü-

zünden görülmedii halde «ASTRONOMKGR» yani «ÇTMA ANI» ile sa-

bit olmutur diye, baz karde ülkelerde yapld gibi, Ramazan ve Bayram
ilân edilebilecek midir?

3— kinci soruya, «EVET», diyebileceksek, mesele yoktur. «HAYIR» diye-

ceksek, hilâlin dünyann herhangi birye'rinde görülmesi halinde, slâm ülkele-

rinden herhangi birinde görülmü olmas art aranmakszn lüimazan ve Bay-

ram ilân yoluna gidilebilecek midir?

4—Üç^^ srnnya «HÂ1?1R» ^eeeks^, hilâlinl^m&^e^^ her-^

hangi birinde görülmesi art üzerinde mi durulsbs^^?

c&s^ etratinâaAâ gfialük hareketi ile Güne etrafndaki yllk haî^keÖâin)^

oruç, hac, zekât, ftr sadakas, kurban, bayram gibi ibadetlerin zamanlarnn
tesbitinde ise Ay'n aylk ve yllk hareketlerinin esas alnmas gerekmektedir..

Söz konusu ibadetlerin zamanlarnn isabetle tayin edilebilmesi ise kamerî ay-

balannm, özellikle Ramazan, evval ve Zilhicce aylarnn ilk günlerinin doru
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olarnk tel^ltâne bn^ldr. Fklî nnorlorin incelenmesinden de anlndncn^ üze-

re, slâm müctehit ve fnkihlerinin büyük çounluu, Resulullah (s.a.) Efendi-

mizin, deiik lâfzlarla -hemen hemen- belli bal bütün hadis kitaplannda ri-

vayet edilmi olan «Ramazan hilâlini görünce, oruca balaym evval hilfllini

görünce bayram yapm. Hava kapal olur da, hilâl görülemezse (aban ve Rama-
zan aylarn) 30 güne tamamlayn»^ hadis-i erifi ile istidlal etmiler, kamerî

aybalarnm tesbitinin, bu aylara ait ilk hilâllerin görülmesi, bu mümkün ol-

mad takdirde, ayn 30 güne tamamlanmas ile olacan, bu konuda hesapla

ve müneccimlerin sözleriyle amel etmenin dinen caiz olmayacan savun-

mulardr.
Bu^lrarlk, sayiea a^ofaaâda birlikte kameri aybalaml (Mme^,

$eyviEtI ve ^B^kee ltfl:gtflerinm) l^sapladaiiB^falufei mûmk^^^^vel^ta Ka-

nrt olcU^^rm lfiErâeeâ^ msiuil^eâElâ^Ste âe her asrdabulunmu^r.
Kametîl^balanmn tayininde, mutlaka RÜ'Y^ÎTin esas olduunu, he-

sapla amel etmmûn eaiz ofanadgm savumu finkihlerih belli bal delilleri un-
lardr.

1- Hadis-i erifle: «Hilâli görmedikçe oruca balamayn. Hilâli görmeden

orucu brakp bayram yapmayn. Hava kapah olur da, hilâli göremezseniz, ay
30 gün takdir edin.» ^ buyurulmutur.

Dier bir rivayette ise: «Hilali görünce oruca balayn. Hilâli görünce oru-

cu brakp bayram yapm. Hava bulutlu olur da hilâli göremezseniz, takdir edin,

yani adedi 30 güne tamamlaym» buyurulmu, hesaptan ve müneccimlerin ve-

recekleri bilgiden söz edilmemitir. Aksine hilâlin görülmesi, görülemedii tak-

Srdeayu 30 günetEmmlraimara^ee^lmilir. HeiN#ftM#^ec^ta«^^qi9^
olsayd,^ P^fE^mteCs^^ 30'atum^h^ay emretme «B^^ Ule^^

% l^^gasteimiz (s.a.v.) müne^tflere iüanmay ve ilm-i nûcum ile me-
guliyeti yasaklam, «kim bîr kahine veya müneccime gider de (ondan gaibe ait

haber sorarsa) Muhammed'e indirileni inkâr etmi olur.» ^ buyurmutur.
3- llm-i nücum, hayal ve tahminden ibarettir. Ne kesin bilgi, ne de galib

zan ifade eder. Bu sebepledir ki, kameri aybalannn tayininde bu ilme itimat

edilemez.

4- Dinî vazifelerin vakitlerini hesapla tayin etmek, hesap bilenlerin azl
sebebiyle, dinî hükümlerin ifasn zorlatrr. Din kolaylktr. Bu sebeple ibadet

zamanlarnn tayini, âlimin de cahilin de kolaylkla tatbik edilebilecei basit

esaslara balanmtr.
5- Hesaba göre kameri ay, ne 29 ne de 30 olmayp 29,5 gündür, yani kesirli-

dir. Halbuki oruç tamgün ölçüüm baldr.
6- Hesapla aybalarm Oilâli) tayin, uhud! iM^eil, istMtSfi

MM tlim. thl-1^ ve havassa ai^r. HesaplahMn belirlram^^halkkM
(1) el-Buharî, el-Camiu's-Sahih, II, 229, stanbul, 1315; Müslim, el-Caraiu'a-Sahih, II, 579 (Tahkik:

M. Fuat Abclâlbaki). Kahire, 1375/1965; BbÛ Davud. es-Sönen, I, S^,!lllsr.l3?l/^ eC»tTr<

raizi. el-Camiu's-Sahîh, III, 72 (Tahkik: M. Fuad Abdûlbaki), Msr, 1 953; Ibn Mace, es-Sünon,

1, 259 (Tahkik: M. Fuad Abdülbaki). Mar, ed-Dârimi, es-Süneo, ü, 3, Dflru ihyai's-sünnoli'n*

ncbcviyye, ts.

(2) en-Nevevî, erhu Sahihi MüsUm, VIII, 188 - 189; Bcynt, 139Sbl972..

(3) ba AMdin, Mecmuatu'r-resail, 1, 246. istanbul. 1326.
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körüne tahlifte îtlîM^fiErfelMök, uhud! ilim zevkinden mahrum brakmak de-

7- Kerim'â$j J^akarai Sûresinin 185. ayetinde: «Sizden her kira Ra-

mnsEan ayna ahit olursîa oruç tutsun» buyurulmaktadr.

"uhûd" kelimesi «huzur» yani «ikamet» anlamna geldii gibi her eyi ke-

sinlikle bilmek ve görmek anlamlarnda da kuUamhr. Bu duruma göre müfes-

sirler ayet-i celiîeyî:

a) Her kim Ramazan aynda misafir olmayp mukim olursa,

b) Her kim Ramazan aynn baladn yakînen bilirse,

c) Her kira Ramazan hilâlini görürse... eklinde açklamlardr.

Ayete verilen ikinci manadaki yakinen bilme yolu mutlak deil, «hilâli gö-

rûm<e (¥TO^balaymr.„*ha#»4^fe^Jl#I^f
karsnda, bir baka bilgi yol - - ^

IMMü^^l^tonni^ özellikle Kamaasas, ^al ve l^lhicce Melerinin

RtJ*inET*ten Bül&a î^Ö^«flp|kiiesaplaria da tayin edilebilecei görüünü be-

nimseyen âlimler, hesab kabul etmeyenlerin ileri sürdükleri itirazlara öyle

cevap veriyOTar:

1- «Ramazan hilâlini görünce eruca balayn. evval hilâlini görünce oru-

cu brakn, Hava kapal olursa, ay 30 güne tamamlayn.» anlamtidaki hadis-i

erifler, kamerî aylara ait ilk hilâllerin hesapla tayin edilmesini yasaklama-

makta; müslümanlann oruç, hac, kurban, ftr sadakas, bayram gibi ibadetle-

rini ifa için, kamerin hareketlerine ait ince hesaplan örenmekle mükellef k-

lnmadklann, bu i için avamn da havassn da bilip tatbik edebilecei

RÜ'YET yolunun kullanlabileceini göstermektedir.

2- Hadis-i erifle yasaklanan ilm-i nücum, günümüzün müsbet ve

astronomi ilmi deil^f. B«Egönü müsM M^tofi^^mniyi, tsl

saklanm olmas muhaldir. Biski^iaret edües »ej^asaklanan^

;

^^^^j^ÜJ^fee^^ 9.i^db«r vehükÖmîer^^^u^ ve bîr takan tun'âS

ilgiler elde efan^ çalmi^n Nitddm fimlerbu ve benzeri hadis i erifler-

de ^çen «MÜNECCM» terimifi^ f^ldzlann doup batmasndan gelecee ait

haftrveren kimse,» «KÂHiN» terimini ise «bir eyi vukuundan önce haber ve-

ren veya gayb hakknda hüküm veren kimse» diye tarif etmilerdir.**

Ashnda bu hadis-i eriflerde zemniedilen kiiler, bütün kudret ve tasarru-

fun gök cisimlerine ait oldu^mu ileri süren mürik arap kâlinleri ve bakclan-

dr. Gerçekten de bunlara inanan ve bunlarn ardmdan gidenlerin küfründe

üphe yoktur. Hesabn ve yldzlarn baz bilgileri elde etmede bir takm iaret-

ler ve vastalar olduuna inanan ve elde ettii bilgilerle amel eden kiilere kü-

für isnat etmekten, herkesin Allah'a snmas gerekir.
^

3- Mütekaddim fakihlerin hads ve tahminden ibaret sayarak galip zan bile

ifade etmeyeceini söyledikleri hesap ve ilm-i nücfüm, günümüzün hesab ve

astronomisi deil, belki bu ilme ait lS^'iF^ f|âtM^1^^U»^^l^#niüzde ast-

ro^rml talgdttMe ^om^ket ve Kasaplar kesindir.

(4) a.g.c, 245.

(5) bkz., a.g.e., 1, 246.
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biti için bütün îr^önntlrtn HsLronomî ve ince hesaplan Örenmeleri gorok-

mez. Nitekim herkes, hilnl nramakln dn sorMiluttMalnam, toplum içinden

birkaç kiinin hatta bir-iki kiinin hilâli arayp görmesi ile dierlerinden so-

rumluluk kalkmtr. Özellikle günümüzde hesap, artk rü'yetten daha kolay,

toplumlar için çok daha pratik bale gelmitir. Bu itibarla, hesapla hilâlin tayi-

ni, müslümanlar üzerine külfet ve meakkat deil, bilakis kolaylktr.

5- Kamerî aylarn hesaba göre kesirli olmas, baz aylarn 29 gün, bazlar-

nn da 30 gün itibar edilmesi anlayna aykmhk ifade etmez, Rü'yet ölçüsüne

göre yaplan hesap sonucunda da, kamerî aylar pek âlâ bazan, 29, bazan da 30

gün olmaktadr.
6- Müslümanlarn tamammn hilâli görerek uhudî ilim zevkine ernielferi

Mer vereni taklit ara^n^ so^^Jbfl^mmdani
% »HTâlipr^pnüzde orc^la^i^anBG^ mealfnd^lM^i eriÛ. «siz-

deö ^i^ 'Bmtsmmmbaladm kesinlikle bilirse, oruç tutsun.» anlammdaki

ayet-i kerimede geçen «BLGÎ»yi rü'yetle snflayn olarak görmek doru deil-

dir. Önemli olan, bu bilgiye ermektir. Bu da rü'yetle olabilecei gibi, hesapla da

mümkündür. Hadis-i erifteki emir, vücub için deil, irat içindir. Ramazan a

balamay ve bayram yapmay salayacak snn göstermektedir. Bu snrn
tesbiti, hilâli gözleyerek, rü'yetin sübutu ile olabilecei gibi, hesaba bavurarak

da mümkündür. ari'in gayesi, hilâli göstermek deil, hilâlin sübutunu tayin

yolu ile oruca balatmak veya iftar ettirmektir. Bu itibarla, mezkûr hadis-i eri-

fi, bu ayet-i kerimede iaret edilen bilgi yolunu rüyetle snrlayc olarak gör-

mek, isabetli olmasa gerektir.

Bilindii üzer^ GenaM Hdc Mr içindeym-atm-
m'M^^ mmmi, deimeyen bt$ »tem ?# ^mma^Hha^vm-^ diliyle

^OW^WMjâ^^ denihnfi^eâîF. GÛne, ay ve yUdzlar da hn deimeyen
înz&Ea içtndeÂll^^n emrine ram olmulardr. nsan t^una düen, g^eldî ÇS

îma ve aratrmay yapp kâinattaki deimen düzenmsmn kavramak-

tr. Nitekim Kur'an- lierim'de:

«Güneikl ve ay nurlu yapan, yllann saysn ve hesab bilmeniz için

aya konak yerleri düzenleyen O'dur. Allah bunlar ancak gerçee göre yarat-

mtr... Bilen millete ayetleri uzun uzadya açklyor. Gece ile gündüzün birbiri

ardna gelmesinde, Allah'n göklerde ve yerde yarattklarnda O'na kar gel-

mekten saknan kimseler için ayetler vardr.» ^ buyurulmaktadr.

Bir baka ayet-i celilede ise: «Güne ve ay belli ve sabit bir hesaba göre ha-

reket ederler.» ^ buyurulmutur.
Görüldüü üzere, bu ayetlerin ilkinde, insanlarm ay ve yllar hesaplaya-

bilmeleri için kamere menzileler tayin bildii açklaam^^be^. IJM;
kt^ret ve azametin anlalabilmesi için Güne ve Ay'fii l^re^e^ednin irenil-

mesi, gök bilim@ mmm.mÜmesi edilmitir.

(6) Fatr süresi, 36.

(7) el-Araf sûresi, 64.

(8) Yunus aûrsi, 5-6

(9) cr-llahman sûresi, 5.
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lkiaci«yet-i cclilede ise, Güne ve Ay'n gelii güzel deil, snbit bir düzen

ve Hesnp uynnnca hareket etmekte olduklar beyan buyurulmutur.

Ayet-i kerimelerdeki bu açklk karsnda, günein ve ayn hareketlerini

sâlisesine kadar tesbit edebilen günümüz aRtronomisine kar menfi tavr al-

mak, istina göstermek ve dini günlerin tayininde bu unsurdan yararlanmaya-

rak, yalnz RÜ'YET üzerinde srar etmek, kanaatimizce Kur'an'm ve sünnetin

ruhuna aykm davranmaktr.
Resûlullah (s.n.v.) Efendimiz birhadis-i eriflerinde: «Biz ümmî bir mille-

tiz. Ne yaz biliriz, ne de hesap yapmay. Bize gerekli oîan, ay)nbazBa29,l^»Ml

dn 30^ olduunu bilmekten ibarettir.» buyurulmutur.

aate^i erifteyukanda geçen »RamaaflinhiIâUhi görüne omca bala-

sam ^wal hilâli ,^rÖm;e iftar edin. Hava ve atmosfer artlan dolaysiyle

bîlât^^â'te^^de ay 30 güne tamamEö^n.» anlamndaki hadis-i erif bir-

likte incelenecek olursa, Besûlullah (a.a.v.yin kamerî aylarn balangçlarm
tayinde RÜ'YET'i esas almasndaki sebebin, o günkü toplumda yazmn ve ayn
hareketleri iîe ilgili hesaplann bilinmemesi olduu görülür.

O günkü toplumun içinde bulunduu artlara ve imkânlara uygun olarak

gösterilen bilgi yolu üzerinde bugün de srar göstermek ve Islâmn her vesile ile

tevik ettii müsbet bilimin sonuçlan karsnda müstani davranrnak, doru
olmasa gerektir. Bu hadis-i erif açkça göstermektedir ki, kamerî aybalarmm
tayininde hilâl gözleme yolunun gösterilmesi, o günkü artlarn ortaya koydu-

u bir zarurettir. Görüldüü üzere hadis-i erifbir illete baldr. ITanî hîlâlîn:

görülmesi kaidesini bir sebebe bal olarak vazetmitir. Çünkü; ari'in gayesi

tân t^ll», 0^HHî gE^^i^pjfc
&tth£&ta£^2&^l^ ve«^^^sâi1» olmak iizet«^Jbsmdr. Ramazan

aynda oruç tutmak. evvalin ilk günü Arafatta vakfe yapmak gibi hükümler

mekâsd; bu ibadetimin ifa edilecei günlerin ve vakitlerin tesbiti için uygula-

nacak metodlar ise, vesâiîdir. Dinin vesâil ksmna giren hükümleri zaman,

mekân ve artlarn deimesi ile deiebilir. Çünkü bunlar maksat deil, mak-

sada götüren vastalardr.

Fukaha beyan etmitir ki, «er i hükümler, illet ve sebeplere baldr. llet

sabit olduu zaman, hüküm de sabit olur. llet ortadan kalknca, bu illete bal
olan hüküm de ortadan kalkar.»

Bunun slâm hukukunda pek çok Örnekleri vardr. Bir kaçna deinmeyi

uygun buluyorum.

a) Zeyd b. Halid el Cühenfin rivayet ettiine göre Ke^^lafe ^fc«.r4 âea

%ms^ WmWtm yitiin) htÖfl^ntt mmm» ^sâluUah âe

;^^»^blâri^n9iâuEfoza ederek ilan etmeM, ^Ni^SiöîÖJÎ^ta®!^^]^
î^paj bulana ait olaec^sa j^itîr. Aynki^,^^ koyunun hükmünü
Sönm, Resûlullah (s.a.v.) a;^ s^lde ceva^Ltaabnmutus. sonra yitik

deveyi de sorunca: «Ondan seBSlt ne... O hayvann su tulumu ve gezecek tabam

beraberindedir. Sahibi buluncaya kadar kendi kendine bannabilir.n ^^buyu-

00) cl-Buhart. age-, II, 229; Müslim, agc II, 679; Miras Kftmil, Tccrîd-i S»Th tOTcemesi, VI, 308

(Hadis no: 9Ü8) stanbul, 1045.

(11) Bkz. Mustafa AhmetKt^ria, el-Fkhal-tflIftmi ftseyWL-C«^ II. 905. Dimak, 1 SSifilageS

aS»eî-Bahar,age., II.98;M«slinuagiK, IH, 1346; Malik, elrMuvaUvü,75a-KahirB, 1370/1951.
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Bu hfldis-i erife gftre, hulnn tnrnfndnn alnp muhafaza edlmedilîi tak-

dirde yok olacak lukatalann, bulunduu yerden alnarak muhafaza ve ilân edil-

mesi, deve gibi kendini yrtclara kar koruyabilecek ve sahibi tarafndan bu-

lununcaya kadar yaayn sürdürebilecek hayvanlarn ise kendi hallerine

terkedilmeleri gerekmektedir.

Bu uygulamaya, Hz. Osman'm hilafetine kadar devam edilmitir. Hz. Os-

man, yitik develerin de bulan tarafndan muhafaza edilmesini, gerekirse satl-

masn, sahibi ortaya çktnda sat bedelinin ödenmesini emretmitir.'^

Çünkü Hz. Osman, halkn ve cemiyetin ahlâknda bozulma baladn
görmü, böyle bir tedbirle yitik develerin hrsz bir kimsenin eline geçmesini ön-

lemek istemit^Ç-

n gÖrOn^oT!^ da, g^fdE^ ^sâtm ve mâksa^sA jg^gundur. Çünkü bunda
aalj^sn, tsmX saihinnin maln yok olmaktan kurtarmak ve onun eline^mei-
ni salamaktr.

b) Resûlullah (s.a.v.) sünnetin ve kendi sözlerinin Kur'an- Kerim'le kan-
trlmas endiesiyle «Benden, Kur'an- Kerim'den baka hiç bir ey yazmay-
nz. Kim böyle bir ey yapmsa, onu imha etsin. buyurmutur.

Bu yasak gereince, ashap ve tabiûn devirlerinde badis-i erifler yaz ile

zapt olunmam, ifahen naki ve hfz edilegelmitir.

Kur'an- Kerim nüshalar her tarafa yayldktan ve hafzalara yerletik-

ten sonradr ki, sünnet ve hadisin yazlmasn gerektiren sebepler ortadan

kalkm, halife Ömer b. Abdülaziz, sünnetin yaz ile tesbitini emretmi, slâm
^mlerince de sünnetin yaz ile tesbiti vacib hükmünde görülmütür. Çünkö

c)T€t^^BiF^nîn 60*î<^ ^^tinde «masnf- z^câi> arasnda zikredilen

ile durdurulmu, Hz. Ömer'in b^^ihad ashaptk hiç Idmise tarafndan red ve

ijnMr efülmemi, müe)lefe-i kult&az^ât verUmemesîhususunda icma vaki ol-

mutur.
Riba ile ilgili hadis-i eriflerde, altn ile gümüün cinsleri ele mübadelele-

rinin tart ile, buday, arpa, hurma ve tuzm ise ölçek ile yaplmas emredilmi-

Ur.'«

Bu sebeple, bata Ebû Hanife, Ebû Yusufve tmam Muhammed olmak üze-

re Hanefi müctehitîori, «halk bu konudaki uygulamasn deitirmi de olsalar,

Resûlullah (s.a.v.)'m -riba ve fazlal önlemek için- ölçek ile mübadelelerini ta-

yin etmi olduu buday, arpa, hurma ve tuzun ebediyyen ölçek ile mübadele

edilebilecei, altan ve gümüün de ebediyen tart ile mübadele edilmesi gerekti-

ölçü, «a% ve ^y ife m^&^leUnin C£^ oîdu|u?* içtihadndabulwm^lardlr.

(13) Bkz. Ma]ik, agc, T, 759.

(14) Müslim, age., IV, 2298; ed-Darimî, age.,l,n9.

(lB)öl-MerBfnant,eI-HiclftyeB»aFethn-kadir, II, 14, Msr (Bulak) 1315.

(16) Konu ile ilgili hadReri topluca gfirmtîk için bk., EbÛ Cafer'it-Tahavi, erim MaJiilf^lllir, IV, 4

ve IV, 65-68; e-evkanî, Neylü'I-evtar, V. 202-208, Msr, 1380/1961. " -
•



Ancak Yusuf, Hm nn Reit devrinin bnkadlfi olduktan sonra, müslü-
tnanlnnn yaadklar çeitli bölgelerde birbirinden farkl örf ve âdetlerin bu-

lundugT.nu görerek, söz konusu hadis-i erifleri «baz eylerin ölçek, baz eyle-
rin do tnrt ile mübadelesini tayin etmek için deil, Asr- Saadette halkn cari

olnn örf ve atleti üzere varit olduu görüüne varmtr. Bu konudaki naslan da
örf île talil ederek, ilk içtihadndan rücu etmitir. Onun ikinci içtihadna göre

hadis-i eriflerde zikredilmeyen dier eyada olduu gibi eyay- sittenin de (6

çeit eya) halkn örf ve âdetine göre ölçek, tart veya say ile mübadeleleri caiz-

dir. Bata Kemal b. Hümam olmak üzere, Ebû Yusufun bu ikinci içtihadn mu-
hakkik fakihlerden bir çou halkn maslahatna daha uygun bularak Ebû Ha-
m hmml^^îhmmmd"m içtiha^a4ea!A^miler(^^^''
(Sârûlcföjpiâze% tfr durum vem^s^s^^hsj^^^âm Mik^^^gg%m^d

durum ves^iâ^E^^tf tea» ortadan kalkîmdt^terM^&ü feendi ^^i^
v€ illeti ile devam etmektedir. Sebep ve illet zâil olumca, btmabalMkâm de
»on bulmaktadr.

Kamerî aybalannm tesbitinde, fakihlerin «Hilâli gördüünüzde oruca
balayn...» ve benzeri hadis-i eriflere istinaden rü'yet'i esas almalar o devir-

lerde yaplabilen astronomik hesaplarn aybalann tesbitte yeterli olmadn-
dandr. Bu illet Uz. Peygamber (s.a.v.)'in -daha Önce zikrettiimi?.- «Biz ümmî
bir milletiz. Ne yaz biliriz ne de hesap yapmay...» mealindeki hadis-i erifinde

açkça görülmektedir. Aybalarmn tayininde hilâl gözleme yolunun seçilmi

olmas, hesapla bunu yapmann -o gün için- mümkün olmadndandr. Özel-

likle günümüzde ise, artk Ayn bütün hareketleri, en ince teferruatna kadar

hesai^a^^feaekte, gerek kavuum (içtima), gerekse yeyüzünden hil^ hAw
deinb i^fMIcMecei yer ve zamm h^sUMsM^MbtegH^^,

let ortadankalktna göre, astronomik hesaplarmss^^ imkân ve
tklardan yararlanmamak için herhangi bir sebep m^^t deildir.

Esasen -daha önce de iaret edildii üzere- Tabiî ve müsbet ilimlerin slâm
dünyasnda gelimee balad Tabiûn devrinden itibaren her asrda -sayca
az da olsalar- bir ksra muhakkik fakihler Ramazan, evval ve Zilhicce hilâlle-

rinin tesbitterinde hesapla amelin caiz olduu içtihadnda bulunmulardr,
Nitekim Aynî'nin naklettiine göre tabiûn'un büyüklerinden baz kimseler,

hesap yolu ile kamerin menzillerinin tesbitine itibar edilebileceini kabul
etmilerdir. îbn Süreyc'in rivayetine göre, Mutarnf b. AbdiUah b. hhir ile îbn
Kuteybe bunlardandr. Bu zatlar, yukarda çeitli vesilelerle zikredilen ha-

dis-i erifteki «hava kapal olursa, takdir yoluna bavurun» cümlesini, cumhu-
TUBmM^^aaayy 30 güne tsEtnmlayarak takdir edin.» eklinde deil, «ayn
ffitsrffeîM îtösapla tayin ve takdir edin» diye tefsir ve izah etmilerdir.

nü Ramaaan'm 1 . günü itibar edilerek omcabalanmas ^r^r, Abdullah b.

(17) Bkz. Kemfli b.Hflman, Fethul-Kadtr. V. 283; M. Ahmet ez-Zerka, ago., II, 889-894.
(18) el-Aynî,umdctü'l-Kâri, X, 271, Msr, ts.

(19) el-Kurtübî, el-Câmi U ahkÖmil-Kur'an, II, 293, Kahire, 1364/1936.
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Ömer'in görtt^ â« Mur.
Hadis-i erifteki «onu takdir ediniz» tabirinin, «hesapla tayin ve takdir

ediniz» eklinde anlalmas, özellikle yln çou günlerinde havann kapal ol-

duu, günein bile ayda ancak birkaç gün görülebildii corafi bölgeler için do,

uygulamada kolaylk salayc niteliktedir. Aksi halde, bu bölgelerde Ramazan
hilâlini görmek çou zaman mümkün olmad gibi, aban hilâli için de ayn
durum söz konusu olduundan önceki ay 30 güne tamamlamak da genellikle

mümkün olmayacaktr.

îbn Süreyc'in nakline göre, imam afii de aym hilâl durumunun astrono-

mik hesaplarla tayin edilebilecei kanaatini benimseyeni kimselerin, hesapla

amel etmelerinin caiz olduunu söylemitir. ^
Yedinci Hicrf

^^^pnfettiN^^föjâ^Ki^nmM^^esap^a teshiline gfire Ramazan oru^iâbar
lanamaz. ÇMnl, aynhM lende yeryüzünden görülebilmesi kavuum za-

manndan 1-2 gün daha sonra vaki olur. eriat, Ayn kavuum (içtima) anm
deil, hilâl halini aybama esas almtr. Fakat, bulut, toz, sis vs. gibi görüe

mani bir sebeple görülemeyen hilâlin ufuktaki varl hesapla tayin edilebilir-

se, er'î sebep meydana geldii için, yeni ayn balamas gerçeklemi olur.

Çünkü yeni ayn balamasnda art olan, hilâlin bizzat görülmesi deil, Ayn
hilâl halinde ufukta mevcut olmasdr. Görülmü olsa da, olmasa da, ilk hilâl

hali ile, dinen yeni ay balamtr. Bu durum, kesinlikle bilindiinde, bu bilgi ile

amel vacip olur.»

eyh Bahît ise îbn Dakik'in yukardaki sözlerini teyit ederek: «Bm âelie^

sap ile amel edilmesi görüünde olanlara katlyorum. Çünkü, hangi 1^fnwle-

^^<^ Mzlan, dildler^ «NMltc^^ ^dte^^î Mte^
has^K doktorun tav&^^M^âe^^insiieanda oruç tatmamak veya tutulan

orucu bo^mât «aiz görülmütür. O halde, Ramazan, evval ve dier aylarn

hilâllerinin tayinlerinde bu konuda yetkili astronomi uzmanlarnn bilgi, tec-

rübe ve hesaplarndan yararlanmaktan bizi alakpyan sebep ne olabilir? Kald

ki, «Güne ve Ay, sabit, deimeyen bir hesapla seyrederler.» «Günei kl ve

ay nurlu yapan, yllarn saysn ve hesab bilmemiz için Aya konak yerleri dü-

zenleyen O'dur. Allah bunlar ancak gerçee göre yaratmtr. Bilen millete

ayetleri uzun uzadya açklyor. Gece ile gündüzün birbiri ardnca gelmesinde,

Allah'n göklerde ve yerde yarattklarnda, Ona kar gelmekten saknan kim-

seler için ayetler vardr.» ^'^ mealindeki ayet-i kerimeler, Güne ve Ayn dei-
meyen sabit bir düzen için hesapla seyrettiini beyan etmektedir. Astronomla-

rn verdikleri bilgilerin kesinlii ise, ay ve güne tutulmîdan konusunda Önce-

den verdikleri bîlg^erin, aynen gerçekleme iteneI^^.
Rüyete engel çeitli se^J^l^ yüzünden hilâl gMlememi de olaa, astro-

MMuJ^Bîmed b. Abdi'l Vahhab el-EndoIûsî, el-azbü'î-Zülâl, 1, 244, Knidr, 1973; (el-Hidaye Dcr-

giaf, 1898/1978, Say: 6, Sayfa: 82, Tunus)

(21 ) e\-Am%m9, I, Kata^ 197S.

(22) Er-Rahman sûresi, 5.

(23) Yunus Sûrcai, 5-6.
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nominnn, rüyete mani sebepler olmasayd ayn ilk hilâl halinde görülebilecek

âimmiâ« âlâ^Vi^ultMklll hâber vermeleri, hilâlin ufukta mevcudiyetB^^
smda kesin ilim ifade ede^r.

Bamasan orucuna balama-Gomsunda Bakara sûresinde «sizden kim Ra-
mazan ayna ahit olursa, oruç tutsu^»lnyurulmutur. ^^nascaia ahit ol-

mak» demek, ya «O ayda seferde olmayp mukim olmak» veya «Ramazan aynda
bulunduu ve bu aym baladn kesin ekilde bilmek» demektir. Ayetten za-

hir olan, ikinci manadr. Çünkü «uhût», «ilim» anlamndadr, tte bu ilim, yani

Ramazan aymm baladn (bu aya ait hilâlin ufukta görülebilecek hale geldi-

ini) kesinlikle bilmek, oruç tutmann vacip oluunun sebebidir. Bu açklama-
ya göre, söz konusu ayet-i celilenin ifade ettii mana, «içinizden kim, Ramazan
aynn baladn kesinlikle bilirse, bu ayda oruç tutmakla yükümlü olur» de-

mektir.

Hesapla aybalannn tayini prensibi kabul edildikten sonra, akla gelen

ilk m«8^bu^la^ Imla^faMtm«k^tefniEmtdM^*W^^W%^m-
BafL^g m^,^m^vuum) an m, y^ESâ h^llâaMte^se^»

zûnde ilk defagMlebilecek bir durumda olmas hali mi olacaktr?
Konumamzn ilk bölümünde de zikredildii üzere, Bakara sfi^)^niîn<

185. ayetinde «sizden kim, Bamazanm baladn kesinlikle bilirse, oruç tut^

sun» buyurulmutur.
Resûlullah (s.a.v.) de hadis-i eriflerinde: «Ramtzan hilâlini görünce oru-

ca balayn. evval hilâlini görünce orucu brakp bayram edin...» buyurmu-
tur.

Ayet-i celileden, Ramazan aymm girmesi ile oruca balamann farz oldu-

unu, hadis-i eriften ise, aybanm hilâlin görülmesi ile sabit olduunu anla-

maktayz. Hadis-i erife göre, eski ayn çkp yeni ayn girmesi, Ayn hilâl halin-

de yeryüzünde görülebilir durumda ufikta mevcut olmasna balanmtr.
Kur'an- Kerim'de: «Ey Muhammed, sana hilâl halindeki aylar sorarlar.

Söyle onlara: Onlâr, Iraanlânn ve h^viMltit^n d)çfbMO£^>»^^t)alîa^-

Bilindii üzere hilâl, Ayn ilk ve son g&lerînde, 3Beryflzttnto ince bi^kava
halindeki görüntüsüne denir. KavufK^Oçtoflû zamannda Ay, dünyann hiç
tor yerinden görülemediinden kavuum durummdaki Aya hilâl denilemeye-
cektir. Gerek Ayet i Celilede, gerekse hadis-i erifla Byn balangcn tayin için

hilâlden ve rü'yetten söz edildiine göre, ayn kavuum (içtima) halinin, ayba-
lanna mebde' olarak ahnmas sÖz konusu olamayacaktr. Ayn kavuum hali-

nin, aybalanna mebde' kabul edilmesi, kanaatimizce ayeiri celile ve hadi-i e-
riflerin sarahatine aykr dümektedir.

Naslarn zahirinden uzaklap rü'yet ölçüsünü (hilâlin yeryüzünden gö-

rülebilme ölçüsünü) terkederek kavuum kaidesine yönelmek için ortada hiç

bir dini maslahat da bulunmamaktadr. Hesap görüü prensip olarak kabul
edildikten sonra, verilecek talimata göre astronomi uzmanlarnn bu iki ölçü-

nün ikisine g§re^^s^^mm mörnl^UK^.
Kamerî a^knmn hesapla teâln^âe« ^^lîn yeryüzünden görülme

(24) el-Bakara Sûresi, 189.
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ölçüsüne uyulmas hnliulc, ^;ö/lcn ynparnk hilöl nraynnlarm elde cdccoklüfi

sonuçlarla, hesabn olaya koyduu sonuçlar arasnda tam bir uygunluk La

meydana gelecektir. Böylece, hesab kabul etmeyenlerle, hesap taraflarinr

arasndaki aynhk ta, uygulama açsMan son bc^u^olamdte.
Hesaplarn kavuum an ölçüsüne dayandnimast îiâl^n^is^ âV! günle-

rin t^to ütote^lHkleW^ önce olacak, rü^ûzerinde srar ederilcriîl

«höM görülmeden orum^^lM '»Pi^ ^ar edildi» eklindeki iddialart, top-

lumlar huuraz eian^ge devam edecekör*

O halde er'an ayn balamas, Kamerin hilâl halinde yeryüzünden gö ü-

lebilecek duruma gelmesi ile sabit olacaktr. Ancak, baz karde slâm ülkele-

rinde, Ayn kavuun an esas alnarak, Ramazan ve Bayram ilânlar yapld
da bir gerçektir. Nitekim, J.398 11-/1978 M. Yhnn Ramazan, evval ve Zilhicce

aylarnn ilânnda durum böyle olmutur. 3 Eylülü Ramazan Bayram, 10 Ka-

sm ise Kurban Bayram ilân eden ülkeler, hilâlin yeryüzünden görülebilmesi

ölçüsüne deil, ayn içtima haline tibar etmilerdir.

Kamerî aybalarnn mebdei için, ayn yeryüzünden hilâl halinde ilk defa

görülebilecei zamann esas alnmas gerektiinin prensip olaaFakks^l edil-

mesi konusundaki görüümüzü de ksaca arzetmi buitaayoruz.

ü«eîî)de âttrçaajiakUt baçk» feonu da, hiîlfcg«bncsin-
de, yex^£b#nün hangi bölgednin esas alnmas gerektii hususudur. Baka de-

yile, hüi^n gS*öî^lecegi noktann mutlaka slâm ülkeleri snrlan içinde bu-

lunmas zorunlu mmhr, yoksa bu nokta, yer yüzünün herhangi bir yeri de ola-

bilecek midir? Bu sorunun vuzuha kavuturulmas da zorunludur.

Görüümüz odur ki, bu noktann mutlaka islâm ülkeleri snrlar içinde

bulunmasn gerekli klacak er'î bir sebep mevcut deildir. Gerçi, «Hilâli gör-

düünüzde oruca balayn...» ve benzeri hadis-i eriflerdeki rüyet emrinin mu-

hataplar müslüraanlardr. Bu itibarla, hilâlin tayininde hesabn yeterli olma-d ilk devirler için , bu noktann slâm ülkeleri snrlar içinde bulunmas za-

rureti söz konusu olabilir. Fakat, rüyet annn hesapla kesin ekilde tayin edile-

bildii günümüzde ise, böyle bir zaruret yoktur. Üstelik, bugün hemen dünya-

nn her bölgesinde az veya çok müslümaH vaa^dö-. I^sâan^g^^^taiMa
saylarnn artmas da muhtemeldir.

gerektii pre^ ölm^i^fea^ edildii takdirce, tote öflc^r dndaki bir

bÖ^d«nUIH daha önce görecek olan bir müslüman, «Hilâli gördüünüzde

oruca balayn...» emrine uyarak, tslâm ülkelerinden önce oruca balayacak ve-

ya daha önce bayram yapmak durumunda kalacaktr. Böylece, müslümanlar

a*asnda arzu edilen ibadet biriii de tam olarak salanm olmayacaktr.

Arzedilen sebepler dolaysiyle, kamerî aybalarmm tayini için, bu aylara

ait ilk hilâllerin görülebilecekleri bölgelerin, slâm ülkeleri snrlan içinde bu-

lunmas art aranmakszn, yeryüzünün herhangi bir yerinden görülmesi ve-

ya hesap sonucu görülebilecek dummda olduunun tesbiti ile yetinilerek, ka-

merî aybalar ilân edilmelidir.

Burada dikkate alnmas gereken husus> dünyamn herhangi bir bölgesin*

de ayn ilk hilâli görüldüünde, yeryi^ÖaGtofeâfeinl^gfefedevlâEÎt ve^
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ayn olmaddr. Söz gclimi, 1;J98 II. /1978 M. yl evval hilâli ilk defa 3 Eylül
günÖ tP^temn-Pazartesiye balayan gece) Avustralya'nn güneydou deniz böl-

gesinde, Greenwicl saati ile 7.17 de görülmütür. Bu anda, söz konusu bölgede
Güne batm«$ha«â8fesn. «QI®emd^&î*daWi^^
mahalli ^EKitîifeafl» 10.17V göstermektefc©uteuma gör% 3 Pazar gii'

nü hilâlin görüldüü bölgenin gecesine itirak edmy^«!lâe^»^IWÎl1î^#SV
mesi mümkün iken, böyle olmayan yerve ülkelerde (ttt^î TÖtfey^, îCtdi
A-abistan, Suriye, Mjsr, Cezayir, Tunus, Fas gibi hemen bütün slâm ülkele-
rinde) bayram ilân mümkün deildir. O halde meselenin çözümünde uygula-
nacak hal tarz kanaatimizce öyle olacaktr:

Kavuum anm takibeden guruptan sonra, hilâlin görüldüü ülkenin ge-
cesine itirak eden, (yani hilâl bubit olduunda henüz imsak vakti girmemi
olan) dier bütün ülkelerdeki müslümanlar bu sübuta uyacak, o geceyi takibe-
den günü, yeni ayn ilk günü olarak kabul ve ilân edeceklerdir.

Boraya kadar açklamaa çaltmz düünce ve görülerimizi öylece
setenek istiyorum;

1" yaajm î#â^ SKmlet«i büyük çounluu, ka-
merî aybalarmn tesbitinde rüyetin esas AiTEam^feBsak^tî^nomiye) iti-

bar edilmemesi görüünü savunmulardr. Bmaltt^!^,Wa^rr$|T%et^
baka, dini Ölçülere uygua olarak hesapla da aybalannn tajdnisim tögjf^tel
olduu, yaplan hesaplara göre Ramazan vc bayram ilânlarnn caîrfeölund:^
görüünü benimseyen ve savunan muhakkik âlimler de bulunmutur.

Ashnda, rüyet üzerinde srar eden âlimlerin büjoik çounluu da, hesabm
deerini inkâr ettikleri için deil, kendi devirlerinde astronomi ilminin pek çok
konularda yetersiz olmas, hesap bilenlerin azl, bu yolun benimsenmesi ha-
linde müslümanlann skntya düecekleri gibi... düünce ve endielerle hesap
metodunu benimsememi lerdir. Daha sonraki asrlarda yetien ve ayn yolu
benimseyen âlimler de -genellikle öncekilerin rüyet üzerinde srar göstermele-
Efe^ki gerçek sebdbi aratrmadan- onlarn savunduklar yola bal kalm-

kadar bilinil»Icâ^^Ma hesap ^ile^âîp ve ^nl t^pm olarak, hilâlin

ilk görülecei yer ve zamann k^ntütte bilinebildii ^se^f^ kamerî aybalan-
mn tesbit ve ilânnda astronomiye itibar edilmelidir. Ancak cW llPfeîfia^n
yaatlmas düüncesinden harekelle de aynca yetkili ve sommlu a3i^ler ta-

rafndan, hilâlin usulüne göre gözlenmesi de mümkündür. Hesaplar, hilâlin

yeryüzünden görülcbilme ölçüsüne dayandrld takdirde, -ihtilâf- metah-
ya itibar etmemek art ile- hesap ile bu gözlem arasnda bir miibayenet de ol-

mayacaktr.
2- Kamerî aylarn balamasna esas alnacak snr, kavuum (içtima) za-

man deil, Ayn hilâl halinde, yeryüzünden ilk defa görülebilecei zaman ol-

maldr. Çünkü, bu konudaki ayet-i kerime ve hadis-i eriflerde «RÜYET» ve
<WLAL» lafzlar kullanlmtr. Bilindii üzere içtima halinde, Ayn yeryüzü-
nün hiçbir yerinden rü'yeti mümkün deildir. Hilâl ise, Ayn yeryüzünden ince

dem^^^i
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^hHmmfi&y\m^\tinmn\ji^d»U bçin, hilâlin ycyö?0|îtîlî*<^1**tt*;> I»"" 1><>Ik''-

sinden görülnosi (veya l"i (lnnuu büsapHlHUnm^ilyolt^i görülmeli, hu

bölgenin slâm ülkclori hhui-Uu'i içinde bulunmam a^aa^anmamiildr. Çünkü
artk asrmzda dünyann her noktasnda sayda müslümnnlar vardr,

îslâm ülkclori smrlnn dndaki rü'yete itibar edilmedii takdirde, bu böl^^c-

lerde yaayan muslümanlarla slâm ülkeleri arasnda Ramazan ve bayram bir

lii salanamayacaktr.
4- îçtima anm takibeden guruptan sonra hilâlin ilk defa görüldüü ülke-

lerin gecesine itirak eden dier bütün ülkelerde bu rü'yete uyularak, o geceyi

takibeden gün, yeni kamerî ayn ilk günü saylmaldr. Birliin temini için ihlî-

l^f- metali'a itibar edilmemelidir. Esasen, afîi mezhebi istisna edil^^kölar-

diei' üç m^zhap^ ^sfilm^^^Mü, ihtî^ tftjMfa i^mar mM^mmnmi
yblüiMadiT.

^tltiye Diyanet leri Bakanlnn ve Bakamnt
Konu ile ilgili Teklifve Dtiünceleridir.

RAMAZAN VE BAYRAMLARIN TESBTNDE BENMSENEN
MÜTEJREK KONFERANS KARARLARI

Konferansa katlan ilim adamlan arasndan «Din Komisyonu» ve «Astro-

nomi Komisyonu» olmak üzere iki ayr komisyon tekil edilmitir. Bunlardan

her biri kendi ihtisas dahilindeki konularda sunulmu teblileri etüt etmitir.

Detaylara inilerek enine-boyuna yaplan tartmalar^t^^îrafemJBm^ sm
oturumunda oy birlii ile aadaki kararlan almtr.

2r çplak

-^tetiömliMMiiiöa feöi^ Atikleri KaMi ^^bapanta din^ «tear

edlletalmesi için, onla^J isx tesbitlerini Hilâlin güne battktan sonra ve göüe
mmt engelKrin.builöilîia^^î halindegezle görülebilecek ekilde, ufukta fiilen

mevcut olmas e^sna dayandrraalan gerekir ki, bu Rü'yete «Hükmî Rü'yct»

denir.

3- Hilâlin görülebilmesi için iki temel artn gerçeklemesi zorunludur.

a) çtimadan (kavuum) sonra Ay ile Günein açsal uzakh 8 dereceden

az olmamaldr. Bilindii üzere Rü'yet 7 ile 8 dereceler arasnda balamaktadr.

8 derecenin esas alnmasnda, ihtiyat bakmndan görü birliine varlmtr.
b) Günein bat annda Ayn ufuktan yüksekliinin açsal deeri, 5 dere-

ceden az olmamaldr.
Sadece bu esasa göre normal durumlarda Hilâlin çplak gözle görülebîl-

la nang^^kün olursa, buna istinaden Ayn
baladna hükmetmek doru olur. slâm dünyasnn birlik ve beraberliini

salamak için Rü'yetin ilan müteakip maddede iaret edilen Müterek lüfiri

Takvimin tesbitleri uyarnca Mekke-i Mükerremede tesis edilecek olan rasat-

hane taraûndan yaplmaldr.
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^w Bîîi ve Astronomi bilginlcriyle rasathane yetkililerince her kameri yx\

^ 4icaddelerde etkr^ilenkriMm d^ît Mip fgkvto ti^ji$nm£0i-
(Ur. Takvim komisyonu, ««Müterek Takvim Tasla^m kabuletmi^ îE^M ^^«1^

yodik olarak her yl toplanacaktn lk toplant Rebiurahir 1399, Mart 1979
aynda istanbul'da yaplacaktr,

6- Yukanda iaret edilen Takvim komisyonuu ülkelerin temsilcilerinden

oluacaktn
Bangalde, Cezayir, Endonezya, Irak, Katar, Kuveyt, Msr, Suudi Arabis-

tan, Tunus, Türkiye, Komisyonunun toplanmas için bütün üyelerin hazr bu-

lunmalar gerekli deildir.

7- Anlan komisyon, yukanda açklanan kriterlere göre Ramazan, evval
ve Zilhicce aylan için bilâlîn görülebilecei bölgeleri gösteren harityalar hazrla

ya^rîctm durum n^sskm^ l^za^MtlOl^^s^^ Ml'yeti gerçekletir-

%ir^ktr, Aynca|tâJM^^^t^^te foMl S^^dH kUça^ uznanm
8- .Bu karar ve tavsiyeler, îslâm ülkeleri Dileri BakaitlaâCI Konferans

genel sekreterliine sunularak Dileri Bakanlanmn Rabat'ta yaplac£^ olan

ilk toplantsnda kabulü ve uygulamaya konulmas istenecektir.

Ülke

1- AfguiiBtftn

2- Bahreyn

.V Belçika

4- liangalde

B-Törîdyc

Ö- Cezayir

Ssim
DKLEGELER

Görevi

8- EbuDabi

9- Fas

1 2- Kbrs
13- Kuveyt

1 -Cevher cs-Sddki

2- Abclülkaclir Sönmez

1-YusufAhmet es-Sddkî

1* MubanuDcd cl-AIvmi

1- Ta>'yar Altklaç
2- A. Hamdi Kasaboglu

3- Dr. Muammer Dizer

1- Ahmet Hamam
^M^ktsnm Gazlum

Abdurrahîm
1 - Soy>';d Ali Scyyid cI-Haîmî

2- A. Muhammcd AU cl-Kasinü

1 - Abdülaziz b. Abdullah

1 -Feyyaz Abdöllâtiren-Nccm

2- Ömer Ucir M. en^a'mc
1-Iîi Tat Mustafa

1-AbduUah AlicMsâ

Kfibil Yük. Mah. lîeisi vc lîa hükira

Ankara lahiyat Fak. Ögr. tiyesi

cr^i Yüksek Temyiz Mahkemesi reisi

Brüksel slâm Kült. Mcrk. Müd-ve imajo

BakkaOhl^s^^l^ Bro^rû
Diyanet leri Bakan
Din îlcri Yüksek Kurulu Bakaai
Kandilli Rasathanesi Müdürü

Yüksek slâm Meclisi Bakan

Dlyuaet!

Devlet tsiflm Onîv. eriat Pak. £)oçenti

l.cr*îkad

Adalet ve Din ileri bakanl müstear
Arapça Telif ve Tercüme Ens. Genel Md ve

Karaviyyia üniversitesi profesörü

ii muvakkati

Badat Fen Fakültesi Doçenti

Islâmi Uyam Camii tmam^at&l
Kbns MüRüsü
Yüksek Temyiz Mahkemesi Müstear ve

er*! Jiü*yct Heyeti bakam
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3. Abdullah b. Abbas'tan: Resûlullah (s.a.v.) sözü Ramazana
getirerek öyle buyurdu: « Hilali görmedikçe oruca balama-
yn, yine hilâli görmedikçe orucu brakmayn. ayet son
günü hava buluüu olursa ay otuz güne tamamlayit»''*

1 &• Malezya

2- Ahdunahun AbcUl^hti
clFAris

Ü- SâUh Muhammcd cl'Uccyri

1 - Dnto eyh Abdulmuhsin
2- Prof. Abdulhamtd Tnhir

3- Muhammcd Hayr b. Hac Talb

2- Azzam Ali Ekbcr

17- Sudan 1 • Dr. Yusuf cl-Halirc

2- Kl-Emin Muhammcd Ahmcd
Kaura

16- Suudi Arabnlan 1 -Dr^ Abdullah cl-Kadhi

1 9- Ord«n I - ttyh tbsltim cl-KalUn

30-Tama l- Muhammcd d4fobib b.

el-Hice

2- Mustafa Kemal ct-Tarzi

22- Kablalu'l-

alcmi'I-Hâmi

S^MsilliimttedAlIu

1- lh-.BmluUahVDsir
2- Dr. Muhammed Bnvcr IlctU

Salih Özcan

Gvkal Bakanhg tslAmt ler MdRtofun
Astronom

l^bnan OnlvcniUti Edebiyat w Nflml
limler KaknUmi Bekamw m»
Yflksck Meclisi &qkm wMlt

'

Devlet Müaüaa
Teknik Üniversite Rcktönl

KuHHumpur HAm Komit^nu
Astronomi mUiOcan

Sovyet Mdslümanian Dif likiler RifMlU
Din tflori ve fivlrBakanl MflaUfan

Umdurman islâm Ünivcr. Genel Sdtrctcri

Riyad Ünivcniilcsi Fen Fakültesi Dditt^

OrdanKadl Kudai

Tunus Mtia. vc Zmniye eriat Fak.Prof

Diyanet ileri Ilakan ve Kgitim llukanh^

Din Kgitimi Genel MiirHtii

Meteoroloji Enstitüsü Jcofcik Böl, llak.

Diyanet leri Genel Mfldflra

lAhor-Pcneap OnivcrBUcri AaLronemi

Böhima Bakan

Nflir

Mtdtride ycrillNn bas kararlar uygulanm v«(l)ttM^ innuçlar alnmsa da,

w^ngw«^ s^Mi. tara» ftea fta^ft ^rgpEiiaMKrm^m
n Bu t&M uyKulanralann en âmânll sebcU, ilmt olnndttan nek niyfutfâir.

(3) Bu hadis, Munkat'dr. Ebu Davud (Savm, 14/7) mevsûl olarak rivayet eder.

Ayrca bkz. Tirmizi, Savm, 6/5; Nesaî, Syân, 22/13.

MuvArrA.er,K?
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. Cr^ ç-îj
«
cj^I 'ûUtt ;iî

. iil î '.âs^i üiu dt>: sol 4^ . Djiî :

. ^1 lÖb> Uilî . 4u^: j . Ji^^ ':Aî ijl^ jiji

4. mam Malik'den: Duyduuma göre Osmar k* Âffm zatnt-
mnda sabahtan hilâl görünmü, fakat Hz, Osman oructmu Ims-'

nmymrk akcum»güne batncaya kadar oruca devam etmitir.

Yahya'nn belirttiine göre îmam Malik, Ramazan hilâlini

gören kii hakknda öyle demitir:

Ramazan hilalini sadece kendisi gören kimse oruca balar.
Onun, ogünün Ramazan ayna ait birgün olduunu bile bile oruç
tutmamas uygun olmaz. evval hilalini sadece kendisi gören
kimse orucunu bozmasn. Çünkü ona inanmayanlar onu itham
ederler. Kendileri hilâli gördüklerinde «biz hilâli gördük!» derler.

Kim gündüzden evval hilâlini görürse orucunu bozmasn. Ogün
akama kadar oruca devam etsii. Çünkü gördüü hilâl ertesi gü-
nUn hilâlidir.

Yahya'dan, îmam Malik öyle demitir:

k^^0mn g&ilM:Ramazan sanarak çruç tutsa, kmdB^^
^mnMrhM ^^se birgün önce hüMîn^mndüünü söyS^, &
g&n^mmmm etos|W tamamlanacak olsa, o gün hemen hangi
saatte €i0Wt ^btM^^çlanm bozarlar. Gelen adam zevalden son-
ra gelmise bayram namazm da klmazlar.



2. AFmJ!m ÖNCE omum.NtVmi.ENMEK

*

Abdullah b. Omr^te^ l^â^ddan toee kalkp (^rmil^-
lenmeyeâ o günM ortieu €^ç deildir.^

îbn ihab'dan: Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hamnüan Hz.MB
ile Hz. Hafsa'dan bu mealde birer rivayet vardr .'^

(4) Hanefi Mezhebine göre, zevale kâdar, bir ey yenilmemise, oruca niyet
edilebilir.

(5) Ebu Davud, Savm, 14/71; Tirmizî, Savm. 6/33; Nesrf, Syâm, 22/68. Ayrca
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3. FTARDA ACELE EDLMES

6« Sehl b. Sa*d es-Saidi*âm: Beâûhllak (s.a.v«) ^e^ buyor-
noiftt»^ Müslümanlar iftarda acele ettikleri i^rem hayr-
da dste okurlar.»^

. • ^in^iii u^ ^j^û» jj; V . : ^ J^j 'oî . c4u)

7. Said b. Müscyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmu-
tur: «Müslümanlar: ftarda acele ettilderi sürece hayrda
daim olurlar.»^

8. Humcyd b. Abdurnhma'dan: Ömer b. Hattab ve O^nan b^.

Adan» akam namazlarn klar, namazdan sonra hava karannca
Ramazan oruçlarm açarlard.**

(6) Buhar, Savn, .iGAir»; Muslin. Styan, 1 3/î)

(7) bn AbdilhtT der ki: Bu hailisin nurscl oluunda, MaUk'ten ihtilafyoktur."

Ayrca hkz. cîybani, ;î64.

(8) eyhai, 365.
*
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4.HAMftZANORUCUNA ÜÜNfiPBALAMAK

.^ î j^jj jü Slej iî ! iu-u' bfc . î^u J

Jhi •
: Üib ^ JAj c-iîî .>t- Uj ili ö^V^ u Ü ';iji> \; . ÖL

9. Hz. Âie anlatyor: Bîr adam kapda durarak Resûuliah'a
(s.a.v.);

«—Ya BmÛkdlafal Günüp cteaum. teedbidd omç tutmak isti-

yordum!» dedi. Ben konumalarm duyuyordum. Bunun üzerine
Resûlullah (s.a.v,):

Ben de cünüpolnpuDim, ben demm^ mtmmk^ym^
dnm.Ytoop «»racamu tutacsB^n.» de^. Adam Pey^uAibetl*
txâm:

«— Ya Resûlallah! Sen bizim gibi deilsin, Allah senin yapt-n ve yapacan bütün günahlar affetü» deyince Resûlullah
{8.a.v,) kzcb ve öyle buyurdu:

«—Allaha yemin ederim ki sîzin Allah'tan en çok korka-
nnz ve hangi hususlardan saknacam en iyi bileniniz
olmay isterim.» ^

O? ç!^y\^ ^j:i j . 4^ .m. ^^'^j - .

10. ResûlA^*ttt Câ.a^v.) hamütan Aie ve Ütümtl
me'den: Resûlullah (s.a.v.), Ramazanda ihtilâm olmadan, cinsî

(9) Müslim. Syâm. 13/13. Aynca bkz. eybanî, 350.
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münasebetten dolay cünüp olarak sabaMarw «oara Cykamii
orucunu tutard."

jti . îisi 'jt li* . «a c4fc^ ^.3» s^-.-'i^

»>:> bi '«î jfü c.: -oii> ^\ c^^' ff = ^ 'fî
•^

^ »i - ijî> J û>i lii^ î ^* e^^ 'J^

11 . Haris b, Hiam'n torunu Ebû Bekr b. Abdrrahman anla-

tyor: Ben babamla Mervan b. Hakem'in yannda idim. O zaman
Medine valisi idi. Kendisine Ebû Hüreyre'nin «cünüp olarak ola-

rak sabahlayan o gün oruç tutamaz.» dedii nakledildi. Bunun
Üzerine Mervan srarla: «Abdurrahman! Mü'minlerin annesi Aie
ile Ümmü Seleme'ye git, böyle bir rivayetin olup olmadn sor.»

dedi. Abdurrahman'la ben yola çktk, Hz. Aie'nin huzuruna va-

np sdam verdikten sohra:

«— Mü'minlerin annesi! Biz Mervan'n yannda idik, kendisi-

ne Ebû Hüreyre'nin cünüp olarak olarak sabahlayan o gün oruç

tutamaz, dedii nakledildi. Sen ne dersin? diye sorduk. Hz. Aie:

Kbû Hüreyre'nin dedii gibi deil. EyAbd^Yâtoa^m,

a 0) Buhari, Savm. 30/25; MüsUm, Syâm, 13/7a
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Resûlullah'n (s.a.v.) yaptndan dan çkmak ister misin?» do-

di. Abdurrahman:

«— Hayr, asla!» desence Hz. Aie:

*— Ben kesinlikle ehadet ederim ki Resûlullah (s.a.v.) ih-

tilâm olnudan^ cinsi mita^ebet dotoyif»iyle cünüp olarak sabah-

Iar« sonra da (ykamp) o gün orucunu tutard.» dedi.

Oradan çkp Ümmü Seleme'ye uradk. Ona da sorduk. Hz.

Aie ne söylediyse aynm söyledi. Oradan da çkp Mervan'a gel-

dik. Abdurrahman, Hz. Peygamberin hammianun söylediklerini

kendisine nakletti. Bunun üzerine Mervan:

«— Ebû Muhammedi Binein kapda, Ebû Hüreyre'ye de git. o

imdi Akik'deki tarlasmdadr. Durumu ona anlat» dedi. Abdur-

rahman'la binerek gittik. Ebû Hüreyre'nin yamna vardk. Abdur-

rahman konutu ve bunu ona anlatt. Ebû Hüreyre:

«— Ben bunu bilmiyorum. Bana biri(*) söylemiti» dedi.*^

12. Resûlullah'm (s.a.v.) hanmlar Hz. Aie ve Ümmü Sele-

me'den: Resûlullah (s.a.v.) ihtilâm olmadan cinsi münasebet dola-

yisiyle cünüp olarak sabahlar, sonra (gusleder), o gün yine orucu-

nu tutard.^ 2

(11) Buhar, Savm. 30/22; Müslim, Syâm, 13/75. Aynca bkz. eybanî, 351.

(12) Buhar, Savm, 30/22; Müslim, Syâm, 13/78.

(*) Müslim'deki rivayette bu ahsn Tadi b.Abba8* olduu tasrih edilmitir

(Zürkanî erhi, 11/216).



5. ORUÇLUNUN HANIMINI ÖPEBLMES

. l^î 'tUÜi '.il> . lîie iieÜ I=î^îî • H^'>i ^ bî

Iteî temam^L Bunun üzerinemm ûemse ÖzüI^ü. Hemen du-
rumu sormas için hanmm gönderdi. Kadn Resûlullah'n (s.a.v.)

hanm Ümmü Seleme nin yamna geldi. Olanlan anlatt. Ümmü
Seleme:

«— BedÛlmIlah Cs.a.v.) âa <»ruçlu ken Öpüyor!» dedi.

Kadn döndü, Ümmü Seleme'nin sözünü kocasna anlatt.
Adamm kzgnl daha da artt:

«— Biz Resûlullah gibi deiliz! Allah onun her istediini helâl

kld» diye çkt. Kadn tekrar Ümmü Belemeye geldi. Yamnda
Resûlullah (s.a.v,) da vard. Hz. Peygamber:

«—Bu kadmn ne ii var?» diye sordu.Ümmü Seleme duru-
mu arzedince Peygamberimiz:

«— Benim de öptüümü söylemedin mi?»

Ümmü Seleme:
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«— Söyledim.» deyince, kadn tekrar kocasna döndü, durumu
anlatt. Adamn öfkesi yine artt ve:

— Reâûlullah (8a.v.) gibi deiliz. Allahom her iâtediini

helâl kld!» dedi. Bunu du3ran Hz. Peygamber kzd ve öyle bu-

yurdu: «Allah'a yemin ederim ki sizin Allah'tan en çok kor-
kannz ve-hangi hususlardasnn amyacam en iyi ble-
ninizim.»^^

. ;j
.

-pîu iij 4^J 'j^, 3?^^ o\ : 1^.1 ! Ji

14 Uz» anlatym: ^««EiaBÛluUah (8.a.v.), oru^u ikmhmasm^
lanndan bazlarn öperdi.» Hz. Aîe bunu nakletti ve gCIldü/

15. Yahya b. Saîd'den: Ömer b. Hattab'n hanm Atike, Hz.

Ömer oruçlu iken onun bam öper^ Ömer de ona mani olmazd.

eli ^}i 'J i ^\ j!^ ç Jy- iJ 0^ ur^'^j " ^^

16. Talha'nn kz Aie anlatyor: Resûlullah'm (s.a.v,) hanm
Hz. Aie'nin yannda idim. Kocam Abdullah b. Abdurrahman b.

Ebî Bekr de geldi. Oruçlu idi, Hz. Aie ona:

«— Niçin hanmna yaklap onu öpmüyor, onunla oynam-
yorsun?» dedi. Kocam:

0^ Oruçlu oruçlu öpâ^ iB^^ite?» dej^ce M^m

(13) Bu hadis, bütün ravilerde mürseldir. Aynca bkz. afiî, Risale, no: H09;
eybanî, 352.

(14) Buhar, Savm, 30/24; Müslim, Syâm, 13/62,
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*--Evet.» dedU*

- ^^i J ii Kk> ^îf 'j! i jJi:I Of Wi*^^ i^ *^^J - vv

17. Zeyd b. Elemden: Ebû Hüreyre ve Saîd b, Ebî Vakkas
oruçlu iken öpmeye izin verirlerdi.**

(15) eybanî, 353

(16) Kendine hakim olanlarn öpmesinde saknca yoktur. Ancak nefsine güve-
î^etn^^]^^, Öpmemesi efdaldir.



6. ORUÇLUNUN HANIMINI ÖPMESNE MÜSAADE
EDLMEYEN IIALLER

ojsrî l Izi? . ^ ^jj îisu üt '^1
! ilini ot U^: j*- - u

18. mam Malik'ten rivayete göre Hz. Aie:

«— Befiûl«^ah (s.a.v.) oru^u ikm âpeordi^» decUkten emiüS
«Hanginiz Resûlullah'tan (8.a.T.) ctaha çok nefsine hâkimdîr?t
dermi."

Urve b. Zübeyr dsrki: Oruçlu iken öpmenin inaam hayra gö-

tûrec^ni sanmyorum.

19. Atâ b. Yesar'dan: Abdullah b. Abbas'a oruçlunun hammn
öpüp öpemiyecei soruldu. Yalya izin verdi, gence vermedi.

20. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, oruçlu iken öpümeyi ve oy-

namay yasaklad.

(17) Malik'in rivayeti budur. Mevsûl olarak da rivayet edilir: Buhar, Savm,

30/23; Müslim, Siyam, 13/65.
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7. msjmBDEORUÇT%rmMm

hedildiî sene Ramazanda Mekke'ye gitmek üzere yola çkt. Me-
dine'ye yedi, Mekke'ye Üç konak mesafedeki Kedîd'e gelince oru-

cunu bozdu. Bmun üzerine seferdeki bütün müslümanlar oruçla-

rn bozdular. Çünkü ashap Resûlullah'n (s.a.v.) her emrini yeri-

ne getiriyorlard.^*

22. Ebû Bekr b. Âbd^^dman'dan: Ashap'tan bazlar öyle
dedi: Resûîtdlah (s.a.v.) fetih senesi seferde müslümanlara, oruç-

larn bozmalarn söyleyerek: «Dümanlarnza kar kuvvet-
lenin» buyurdu. Kendisi oruca devam etti.

Ebû Bekr'den: Bana anlatan öyle dedi: Resûlullah'm ^^^^J
Arc'da susuzluktan veya scaktan dolay ba^ua su döktüünü
gördüm. Kendisine:

(18) Buhar, Savm, 30/34; Müslim, Syâm, 13/88. Aynca bkz. eybanî, 360.
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*— Ya Resûlallah! Baz kiilerle birlikte biz oruç tutmaya de-

vam ediyoruz.» dendi. Rcsûlullah (s.a.v.) da Kedide gelince bir

kap istedi ve su içti. Bunun üzerine herkes orucunu bozduJ'^

23. Enes b. Malik'ten; RcsûluUak'la (s^v.) herab&T Kabzan-
ûm bir yolculua çkmtk, ^m^iitonûr tutmayanl-, tutma-
yanlar da tutanlar i^plamaâlar.^

24. Hiam'n babas Urve'den: Hamza b. Amr el-Eslemi, Hz.
Peygamber'e;

«—Ya Resûlallah! Ben oruç tutan biriyim, seferde de tutabilir

miyim?» diye sordu. Resûlullah (s.a.v.);

«— stersen, tut, istemezsen tutmam buyurdular.^'

26. fiun^ Babas yrve'den rivap^ia^mk cfc^W; Ife-

mazan^ selbre terd. Biz de b^berin^ l^^j^k;
lâite^ Mz tu^nazmk. Bize oruç tutun dîye«»atrelmezâi.^

(19) Müslim, Syâm, 13/90.

(20) Müslim, Syâm, 13/99.

(21) Buhar, Savm, 30/33 (Aie'den); Müslim, Syâm, 13/104,

(22) eybanî, 359.

(23) Bu hadis, Ramazanda sefere çkan bir kimsenin oruç tutmayabileceine
canh bir ahittir.
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8. RAMAZANDA SEFERE ÇIKANVEYA gaSFERDEN
DÖNENNHAREKET TARZI

. (Ü fjl^ Sîji . ^JA

27. îmam Malik'ten: Duyduuma göre Ömer b, Hattab Bamsi'
mm'4a biryolculua^J^ zaman, Bamaamn birincigU'
nil Medine'de olabilecekse oruca niyettenirmi,

îmam Malik'den: Ramazanda yolculua çkm olan bir kim-
se içinde bulunduugünün sabah tanyeri aardktan sonra eve

dön&^irU büse oruca niyetlenir.

mam Malik der ki: Bir kimse Ramazanda yolculua çkmak
istese, henüz daha memleketinden ayrlmadan afak sökse, ogün
akama kadar orucunu tutar,

hmm Mâlik: Bir adam biryolculuktan dönüte o gün oruç
tutmasa, kans da hayzdan henüz yeni kesildii için Ramazan
orucuna balamam olsa, adam dilerse karsyla cinsi münase-
bette bulunabilir.



9. RAMAZAN ORUCUNU BOZMANIN KEFARET

.^ os^îii . '«b 2 û» i : üîö

28. Ebû RÛreym'âBn: Adamn biri Ramazanda on^^ü
bozmtil^ Ee^ilIM (s.a.v.>ma yabirMe azat ederek, ya iki ay
deviifi^^ oruç tutarak, ya da altm fakiri doyurarak kefaret ver-

mem emretti. Adam:

«— Bulamam.» deyince Resûluilah'a (s,a.v.) bir sele hurma
getirÜxmt^

«— Al bunu tasadduk et» buyurdu. Adam:

«Ya Resûlallah! Benden daha muhtaç kimse yok.» deyince
Resûlullah (s.a.v.) yan dileri görülecek ekilde güldü ve:

«— Onu ye!» buyurdu.^*

(24) Buhar, Savm, 30/30; Müslim, Syâm, 13/81. Ayrca bkz. eybanî, 349.
Hanefi Mezhebine göre, kasten yemek, içmek ve cinsî birleme sonucunda
oruç bozmann cezas bir gün kaza, iki kameri ay oruç tutmak, gücü yet-
mezse altm fakiri doyurmaktr.
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m

iAi; .ûî ^ î;^ >a : £y5^- ^ jif : imi Jî

'^'^J^ Saîd b. Müs^^*den: fod^I^'a r&a.r.) törbedevi gd-
di. A^am «^^vdd^â!» diy^^ be^üa vtmyor, saçm bam yo-

lu:, ordu. Heâûlttlkl (8,â.v.) kenS^:
«— Ne bu hal?» diye sordu.

Adam:
«—BaiDs^D^ crm^ iken tamifitMa ^lEtti ci^basebet yap-

tm.» dedi. Resûlullah (s.a.v.):

«— Bir köle azat edebilir misin?» diye sordu. Adam:
I^4)» dedii. ]^;«^ullah Ca^y.);

»—Bir dii deve fidye verebilir mlsiti^ boy^nhâu. hAmmm
«— Hayr!» dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber adama:
«— Öyleyse otur!» dedi. Besûlullah'a (s.a.v,) bur sele hurma

geürildi.

«— Al bunt tasaddnk et.» dedi. Adam:
«— Benden daha muhtaç kimse yok.» deyince Resûlullah

(s.a.v.):

«—Onu ye, einle münasebettebvdmdü^u fintkn oru-
cunun yerine bir gün kaza et!» buyurdu.

Atâ'dan: Said b. Müseyyeb'e «bir selede kaç hurma var-
dr?»diye sordum. «On be, yirmi sa* arasdr!» diye cevap verdi.^*

(25) tbn Abdilber der ki: "Bu hadis, bütün Muvatta ravilerinde böylece
mürseldir,

"Hadis, Sahih yollarla manaca muttasldr. Ancak, "Bir dii deve fidye

vei^Ür n^in? ksm nrahaz deildir.
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tmam Malik'den: Alimlerin öyle dediklerini iittim: Rama-
zann kazasn yaparken, gündüz veya baka bir vakitte hanmy-
la cinsi münasebette bulunan kimseye, Resülullah (s.a,v,i tarafn-
dan Ramazanda gündüz cinsi münasebet^, bulunan kimseye mri-
lecei bildirilen kefaret gerekmez. Sadece orucun kazas gerekir.

tmam Malik öyle d^^|fÜlr:S£e^ karmda duyduum en güzel
hüküm budur.
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10. ORUÇLU KANALDIRABLMES

30. Msfi'den: Abdullal b. Ömer oruçlu iken. kan aldnrd. Son-

tmdaabmiu terkederek ot^u iken üiar edinceye k^ar^an aldr-

31 . îbn ihab'dan: Sa'd b. Ebî Vakkas ve Abdullah b. Ömer,
oruçlu iken kan aldnrlard.^^

^.Jdi .jji:u û l.uJ o'*^ . ^ ^^J ^^' iuij < .CJu

. ^;j du) lûi

32^Him b. Urve, babasntan naklediyor: O oruçlu iken kan
aldrr» soma oruca devam ederdi. Onu hep oruçlu olarak kan ald-

nrken gdrdûm.

mam Malik öyle demitir: Oruçlunun kan aldrmas kötü
görülmez, ancak zayfdüme korkusu vardr. Bu da olmazsa, ho
karlanr. ayet adamn biri Ramazanda kan aldrr, sonra da
mwutm devam ederse bir ey diyemem, ogUnün kammd gerek^

mez. M^U aldrmann fena karlanmastmn sebebi, orumt üpheye
st^rmsmdandm Kim kan aldrm okama kadar da ortmmM M-
iarsa, ona bir^M^amfi^ û^ktün aynca kazas da gerekmez.^^

(26) eybanî, 356.
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11. AURA GÜNÜ ORUÇ TUTULMASI

- 'Li . UL* ;il . lljy^U- i! . iliil > < oû^J

33. ResûluUah'n (s.a.v.) hanm Aie'den: ftupe^lüer, cahi-

liyye devrinde Aure günü oruç tutarlard. O zaman Resûlullah

(s.a^v*)'da tutard. Resûlullah (s.a.v.) Medine'ye hicret edince

^ne oruç tuttu ve tutulmâni da eiâi^etti. Ramazantmem Saorn

khndiktan sonra aure gfUÜ orucu terlredildi. Sadece isteyen Mt-

,
«
J*4U »U * |âJu *û , JJUtf Ulj . üU-:» (is^ j4j

34. Humeyd b. Abdurrahman b. Avfdan: Muaviye b. Ebî Süf-

yan haccettii sene Aure günü minbere çkarak:

«—Ey Medine'niziAlimleriniz nerede? Bugün için ben Resû-

lxdlah'm (8>a.v.) ^ugün i^W6i#rf ^ase oruç imm ûm&k ama
ben oruçlusrum. steyen tutsun, istemeyen tutmasn,' bu-

yurduunu duydum*» diyordu.^

âi^EmmM^^'dmrJ>uydu|Ua^re Ömerb. HattabHans
b. Sam'âMber göndererek:

«— Yann aure günüdür. Onun için ailene oruç tutmalarm
emret.» dedi.

(28) Buhar, Savm, 30/69; Müslim, Syâm, 13/113.

(2^) Buhar, Savm, 30/69^ Müslim, Syâm, 13/126. Aynca bk?. eybanS, 374.
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12. RAMAZANVE KURBAN BAYRAMLARINDA ORUÇ
TUTULMASI

36. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.). Ramazan ve Kurban
bayramlannda oruç tutmc^ yasaklad.^

>il % . >!üi ^l;^ ^ : i,jijL: JJi Jii iîi î ^ÜU ^^^j - rv

fjii * u»*-»^' f>J ' r^' t^j • o*- Qi *Jj^J t»f^ tr^' f^^*

37. mam Malik'den: Mimlerin; «Resûltdlah'n (8M.u.) oruç

ettiiBammmm kurban Imi^ymrimmâa tm^tm'
e^imh orucu) tutmakta bir m^H^mr

yoktur.^â^Mm4ni duydum.

Bu konuda duyduum en güzel hüküm budur.

(30) Müslim, Syâm, 13/139. Ayrca bkz. eyhanî, 369, 370.

Hanefî Mezhebine göre, terik günleri (arefesiyle birlikte kurban bayram-
nn dört günü) oruç tutmak doru deildir.



13. ARALIKSIZ BRKAÇ (;ÜN HÇ FTAR ETMEDEN
ORUÇ TUTMAK (Savm- Visal)

^ -l jpj 'uf ^ ^1 JJ. 'j. . ^yj. . M:, [y. ^j»^ - ta

38. Abdullah b. Ömer'den: Resûltdlah (s.a.v.) birkaç gün hiç if-

tar etmeden oruç tutmay (savm- visal) yasakad. Bunm üzerine

Ashap:

«— Ya Resûlallah! Siz öyle yapyorsunuz ya?» deyince:

«—Ben sizin gibi deilim, bana yediriliyor da*.i^^riUyor

da.» buyurdu.**

9i« SNi Hteyre'den: Resûlullah U*a.v.) öyle buyurmutu;:
«Slraa.*f visal tutmaynl Savm- visal tutmc^^nN Bunun üze*

1^ Ashap:

«— Sen Oyie tutuyorsun ya Resûlallah!» diye itirazda bulu-

nunca Hz. Peygamber:

«— Ben sizin gibi deilim. Ben, rabbim bana yedirdii
ve içirdii halde geceyi geçiririm.» bu3ardu.^^

(31) Buhar, Savm, 30/20; Müslim, Syâm. 13/56, Aynca bkz. eybanî. 367.

(32) Buhar, Savm, 30/49; Müslim, Syâm, 13/58. Ayrca bkz. eybanî, 368.

Visal (iki gün ve bir gece yemeden) orucu Hanefî Mezhebine göre mekruh-
tur.



14. HATAEN ADAM ÖLDÜREN VE ZHAR YAPANIN
KEFARET

. ^t. ü û Jt . ^u:ji>>= V . ojp. li ^" i;^!^

• J*^ o' *^ eri jl * ç»

40. îmam Malik'den: Zho^r ^^yapp veya hataen adam öldü^
riip kendisine iki ay aralksz oruç kefemifirz oktn kimmk^Mt
orucuna balaynca hastakmp bc^lm oruca om «5i#|^kinc
tekrarkald yerden devem eder. JüiMMte ^ii^ omeu ette^

letmez. Bu konuda duyduum eng^i hükûm budur,

Hataen adam öldürüp farz olan kefareti tutmaya balayan
kadn oruç esnasnda hayz^rse, o da temizlenince kald yer-
den oruca devam eder, hayz oldum diye kefaretini ertelemez.

Kendisine iki ay aralksz kefaret farz olan kimse sadece has-
talk ve hayz görme sebepleriyle orucunu bozabilir. Sefer hali ke-
faret orucuna ara vermek için bir sebep saylmaz.

Bu konuda duyduklarmn en güzelleri bunlardr.

(33) Zhar: Kocann kansna cahiliye devrinden kalma bir âdet olarak "Sen
bana anamn srt gibisin." demesidir. Bunun sonucunda, keffaret ödenir.
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I^hJ^ 6Î ! jjJ j;i [J^ <5ij j:v ; ^J^a = - 1^

. bî y . iîü) 'jbj . -4;-L:i c 4u '^uj *± 'jL: tsii :;>>J

^ ajî jjiî ^lUj . 'aI. . oSu fiiii <ii i^ L^iJi 0^.>!i 'aJÎîTj

41 . îmana M^ik'toK ÂMmkrdm öyle duydum: Bir Mm^:
Mimdûma, hamâimâmn dolay oruç tmm^ mu yorsa m'kb'
hayli güç duruma soksa orucunu bozabilir. Namazda ayakta dur*

mns zor olan ve bu yüzden güç durumda kalan kimse de oturarak

namazn klabilir. Allah, kulunun özrünü daha iyi bilir. Allah'n

dini kolaydr.

Allah Teâîâ seferde oruç tu^mmi^^mâ^^^ emitir,

Kerim'de «Sizden hasta olanlar veya seferi olanlar tutma'
dklar günler kadar baka günlerde tutarlar,.,» buyurul-

maktadr.

Duyduum en güzel rivayet budur. Bu konuda ittifak \mrd%r.



16. ORUÇ NEZR OLANIN NAFLE TUTABLMES,
ÖLÜNÜN YERNE ORUÇ TUTULMASI

li ü;^ « u^j jjjlj 4;ii L^iiî u^* iîî iiüîj . 'aSL ^sr u v ul^/i

J,\îi; UÛÛ^ J .Jl »ulvi ^ jL ^ « JÜI jUj . sÛjl

42, mam Malik'den; Said b. Müseyyeb'e:

Bir ay oruç tutmay adayan kimse nafile oruç tutabilir

nü?» diye soruldu. aîd:

m— Nafileden 6nce adSim lotsun» cevabm verdi.

mam Malikten:

Süleyman b. Yesar'n da böyle bir fetvasn duymutum.

Bir kimse köle azat etmeyi» oruç tutma* mdaka vermeyi veya

geMri^esini vmiyet etse^ sm^^ m^^^ malmm üçte

Çünkü farz olan adaklar nafileler gibi deildir, bu yüzden özellik-

le terekenin tamamndan deil üçte birinden ödenir. Çünkü bu
kiinin malnn tamamndan ödenmesi mümkün olsa o zaman



üzerine bir ömür boyu farz olan ibadetleri ölünceye, mal varislerin

oluncaya ue bu ibadetleri artk eda etme imkan kalmayncaya
kadar geciktirirdi. Belki de bu ödemeler bütün maln kapsard.
Kiinin böyle bir yetkisi yoktu.

43. îmam Malik'ten: Abdullah b. Ömer'e,

«— Bir kimse baka birinin yerine oruç tutabilir veya tmmm
klabilir mi?» diye sorulurdu. O da:

«— Bir kimse, baka bir kimsenin yerine ne oruç tutabilir, ne
de namaz klabilir!» cevabn verirdi.



17. ORUCUN KAZASINI VEYAKEFARETN
GEREKTREN HALLER

LlJ jûi . ;_^ clü . i;^]J j^iu; : Jii J^^ . ;>:Ji

44. Halit b. Eslem'den: Ömer b. Hattab, bulutlu bir f^amazan
gLnünde güne batt, akam oldu zannederek orucunu açt. Biraz
sonra bir adam gelerek:

«— Mü'minlerin emiri! Güne çkt!» dedi. Bunun üzerine
Ömer:

«—Telafisi kolay!» lft«îctalat ettik diye karlk verdi.^'*

îmam Malik der ki: Hz. Ömer, "telafisi kolay" sözüyle bizegöre
—Allah bilir ya— kaza etmeyi, kaza etmenin kolayln kasdet-
mi ye "yerine birgün oruç tutam" demek istemi^ir,^^

45. Naf'den: Abdullah b..Ömer öyle derdi: i^Hastalk
yolculuk sebebiyleHam^^ pruçunu kiuei^ brakan ^se, b-
rakt oruçlan tutmas^ba^^â^^^jamlil^ ^tü^.'* ^

(34) eybanî, 366.

Hanefi Mezhebine göre de, güne batt zannylaomçb^^ gO^ün kalsn
ksmnda aynen oruçlu gibi hareket esb^^ ^doc^u kazâ edfer.

(35) 44. Hadiste geçtii gibi,güne batt sanarak orudunab(mmB«ndati öonra
bu sözü söylemitir.

(36) eybanî,361.



46. tbn ihab'dan: Abdullah b. Abbasla Ebû Hüreyre kazaya
kalan Ramazan oruçlarnn sürekli olarak m, yoksa aralklarla

da tutabilecei konusunda ihtilafa dütüler. Biri «aralklarla tu-

tulabilir», dieri «aralksz tutulmas lâzmdr» dedi. Fakat hangi-

sinin «aralkh», hangisinin «aralksz» dediini hatrlamyorum.^^

47. Abdullah b. Ömer'den: Oruçlu iken isteyerek istifra ede-

nin o günkü orucunu kaza etmeisi lâzmdr. Elinde olmadan istifra

edföie kaza lâzm gelmez.^ '

üL4 ^\ i; Us^i. asî ! 5> Vj - u

iüij . 53U1 ^tiûj '»Û^
: Oj' löU cJm : Jl5

. *j\S^ «ûâî 4^ • 4^

48. Yahya b. Said'den: Saîd b. Müseyyeb'e Ramazan orucunun

kazasyla ilgili bir ey-soruldu. O öyle dedi: «Bana kalrsa en iyisi,

kazaya kalan Ramazan oruçlarm balaynca aralksz tutmak-

tr.»

mam Malik'ten: Kazaya kalan Ramazan oruçlarn aralkl
olarak tutana tekrar kaza etmek gerekmez. Çeitli günlerde tut'

mu olmas, borcunu ödemeye yeterlidir. Ama bana kalrsa, en

iyisi hepsinipe pee ara vermeden tutmaktr.-

im eybarlt,M
Hanefi Mezhebine g^re, IsMta. orucunu arabksz tutmak efdaldir.

(38) eybanî, 358.

Hanefi Mezhebi bu hadisi kusma konxsunda delil olarak alr.
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R&mazan orucunu veya kendisinefa^^nm tii'oHtcu tutar-

ken ^hmniyeiiM «MtnlMb Mr^ler yiyip içse o günün k^msge-
rekir.

j»! pUiûîiî îjûsd j^d 'üiJ ;lui . cd y^j

. pUUl; ^çî iîiL' sJJr '4^1

^ ^^ fa ^ 4ÂM « uf Cf"' ^ * «^-^

U_Jj .
Uli % 3> o' -ij'**^ ' ^rf^

;ji: . ^^jj \^ \^ iu) . Jjv tf>l iiii

^uLtt iJiL| . Ji U »lîî : ülsi ? V filî ,^1 ^;j iûil

. V fi.î tsil p^l w' L»^! v^l> •

49. Humeyd b. Kays el-Mekkî'den: Mücahit, Beytullah' tavaf

ederken ben de yanuda idim. Biri kendisine gelerek:

«— Kei^föt mtçiHn pe pee ni, yoksa arahldi okl^tim tafai'-

lacak?» diye sordu. Bunun üzerine ben hemen;

«— Evet, isterse arahklarla tutabilir.» diye cevapverdim. Mü-
cahit ise:

«— Hayr, kesintisiz olarak tutar. Çünkü Übey b. Kab kraa-
tuda, pepee üç gün, denilmektedir.» diye itiraz etti..

îmam Malik'ten: Bana kalrsa Cenab Allah'n Kur'anda ta-

yin ettiinin «pepee tutulur» olmasdr,

tmam Udik'e ^^ieUp^n^ ^tr^oMe: '«^a^z^Ml^^^w-
da sabaMeyîn ms^u olarak kalte. Ay hali dl^^i^ halde birden

W& km bo^^ci^ l^^crar gelir diye akaiiii küte b@^edi.
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fakat gelmedi. Ertesi gün tekrar yine bir kan daha geldi, fakat bu

seferki ilk gününkinden azd. Daha sonra bu kan ayba günlerin-

den önce kesildi. Bu durumdaki kadn namazn, orucunu ne

yapar? îmam Malik u cevab verdi: «Bu hayz kandr. Görünce

hemen orucunu bozsun, sonradan kaza eder. Kan kesilince guslet-

sin ve orucunu iutstUL*

Ramazann son günlerinde müslüman olan bir kimsenin sa-

dece müslüman olduu günlerdeki orucu mu, yoksa o Ramazann
tamamm nu tutaca soruldu.

îmam Malik: «Geçenleri kaza etmez, müslüman olduu gün-

den itibaren balar. Bana kalrsa da en güzeli müslüman olduu
günü kaza etmesidir.»
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18. NAFLE ORUCUN KAZASI

,4 jjij u;± . -dit lisiîîî . -^ui 'u;] 5^u j^i^^L:. \^\

a# . ;uL ly'isoid . ^î^lî ii^ii^'u ^j^î J

. V^ ^iiî ^ , îi^ *Û5 -ûfei Yj . Jkâ}
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50. bn ihab'tan: Hz. Aie ve Hafsa sabahleyin oruçlu olarak

kalktlar. Kendilerine yemek getirilmiti, onu jriyerek oruçlarn
bozdular. Bu srada yanlarna Hesûlullah (s.a.v.) geldi. Hz. Hafaa

hemen Hz. Aie'den Önce söze balayarak (tam babasnm kzyd);

«— Ya Resûlallah! Aie ile ben sahurda nafile oruç tutmaya
niyet etmitik, fakat bize binnin yiyecek hediye getirdiini görün-

ce orucumuzu bozduk! dedi. Resûluliah (s.a.v.);

öyleyse, yerîne 1^^|ta Mr gün km^ tutaMmz,»
buyurdu.'^®

imam Malik'ten: Unutarak veya sehven (yanlhkla)>'iyi> iç-

mrM^h mfile orumrm feimm^m. kam l^m ^me^,
J^kj^ nasl t0ii^m bmuîdu diye yem^e içmeye devam etme-

meli, o gün akawm kaâ&rimtmtamm^kmeM$r,M^oruç tu-

tan kimsenin bana orucunu bozmaya mecbur edecek bir hal gel-

se, ona da kaza lâzm gelmez. Ancak bu durumdaki kimsenin asl

maksad orucunu bozmak olmamaldr. Orucunu bozu sebebi

bana gelen Özür olmaldr. Nafile olarak klnan namaz da böy-

ledir. ayet namazda elinde olmayan bir sebepten abdesti bozulsa

ve tekrar abdest almak imkânsz olsa o namazn kazas gerekmez.

mam Malik'ten:

Nanrnz, oruç, hac ve bunlara benzer faydal ibadetleri nafile

olar€^ Mm&mkuna imkânna sahip tdmadkça bu ibadetleri yap-

maya kdlk^amal0^* MmeMk Urnammm^h^mW^ tek-

MrM &kmm r^ût klmedt^, Oruem^kyncamM,tû^smm
kadar tutmaldr. hrama girinee tavafim taim&mhmûî^ tavafa

balaynca da yedi avtyapmaldr. Bakm^H ihâdeti «î-

meden bitirmesi gerekir. Ancak, insanolunun bana gelebilecek

hastalklar ve ibadetinin devamna mani olan mazeretlerden do-

lay brakabilir. Bundan dolay Cenab Allah, Kur'an- Kerim'in-

de:

-Rmmms^un ge<mlef4nâ& beyaz iplik siyah
ayrt edilinceye yani afak atmcaya kadar yiyin için,»

buyurmaktadr. O halde balad orucu tamamlamas vaciptir,

W ibn Abdilber der d: "Malik'tett imdece m&mâ -olarak l^Sftt^.^

Mevsul olarak da rivayet edilir: Ebu Davud, Savm, 14/73; HrtüHs!. Savm^

6/13.
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Yine baka bir ayeti kerimede: *<Allah için baladnz
hac ve umreyi tamamlayn» denilmektedir. Çünkü üzerine
farz olan haccn ifa eden bir müslümann balad baka bir na-
file hacet sonraya brakmas, ihramdan çkarak yoldan dönmesi
doru deildir Nafile ibadete balayan herkes, farz ibadeti ta^
manUacU gibi onu da bitirmeden brakmatncUdr^i*

Duyduklarmn en güzeli budur *^
.

(40) Bakara, 2/196.

(41) eybanî,363.
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19. BR MAZERETTEN DOLAYI RAMAZAN ORUCUNU
TUTAMAYANIN FDYE ÖDEMES

«
• 4^ i:^»U v^'i *^ ^j' ^

51.mam Malik'ten: Duyduuma göre Enes b. Malik oruç tu-

tams^^^ kadar yaland zaman fîdye verirdi. (Tutamad
her ^fkn. îçîn bir &kiri .do3rururdu.)

îmam Malik'ten: Bana kalrsa, tutamad oruçlar yerine fid-

ye vermesi icabetmez, iyileince tutar. ayet fidye vermesi gerekir-

se hef;gUM için bir fakire bir Müdd-i Nebi (bir müd» yanm küo'dur)

miktarnda yiyecek verir,

> ife-i > il jû uiT .ûiil jiJ jiîj : iuu jû

ü.>Ji ^ ^^Sfi û> iui ;:;>:j ^ >! Va-i^ jî Ck>
"

' ' '

' '
.^Jiuii^

52. mam Malik'ten: Abdullah b. Ömer'e

m—Oruçlu bir hamile kadm, oruç tutmasn^Mtt «jblay kamm-
dakî çocua bir zarar gelebileceinden korkarsa ne yapar?» dîye

^rulâu. Abdullah:

«— Oruç tutmaz, tutmad her gün için bir fakire bir müd
buday verir.» cevabm verdi.

mam Malik der ki:

MUVATI A. C.II,
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Alimler, Cenab- Allah'n ayeti kerimedeki: «Sizden biri

hastalanr veya bir yolculua çkarsa tutmad günleri

kaza eder» ^'^emrine dayanarak, ana karnndaki çocuk için du-

yulan korkunun da bir nevi hastalk olduunu ve bu sebeple hami-

le kadnn tutmad oruçlar kaza etmesi gerektiini savunurlar.

, ^\ j^j *^ » i*j * ^-"^ *^ *^

53. Abdurrahman'n babas Kasm'dan: Her kim kazaya ka-

lan Ramazan orucunu shhatine kavutuu ve ertesi ylki Rama-
zan da geldii halde hâlâ kaza edememise, kazaya kalan her oruç

için bir fakire bir müd buday verir,ayca oruçlarn da kaza eder.

ftmm Mülk'ia: ISM k Q^çyr*Mbma lârfiB^msmm

duymutum.

(42) Bakara, 2/184.



m
m OBUCUN KAZASIYLE LGL BR RVAYET

^^'" ^ . 6f LySy o\ ' J>S^ Uî^' cij ^ i3

M. ResûluUah'n (s.a.vjhan^m Hz. Aie'den: Eer Ramazan-
da oruç tutamazsam, kalan orucumun kazasn ertesi sene ^Isan
aynda tutabilirdim.^

2L nE;vM4MWimtutulan orucunhükmü

îoL: üîjJ '^^\ ^luj \ ö^^k pül ji! îîl î iuu U^: ^â.- - ««

56. îmam Malik'ten: Duyduuma göre abann son günü
(yevm-i ek) oruç tutmay âlimler yasakladlar. ayet bir kimse o
gün hilâli görmeden Ramazan orucuna niyet ederse ve sonra da
sözüne güvenilir biri gelir, o gün gerçekten Ramazan olduunu
söylerse -oruca balayan hilâli görmedii için- o günü kaza eder.

Alimler yevm-i ekte nafile oruç tutmasnda bir saknca görmedi-
ler,

îmam Malik der ki:

Durum bizegöre b&yledir. Medine ülemas da aym kanaatte-
dir,

(43) Buharî, Savm, 30/40; Müslim, Syâm. 13/151.



132

22. ORUÇIALGL MUHTELF RVAYETLER

56. Resûlullah'n (s.a.v.) hanm Hz. A^'den: Resûlullah
(s.a.v.), hiç oruçsm gün geçirmiyor diyemîyeoc#xnîz kadar oruç
tutar>4^aml oruç tutuydrd^yecegimiz kadarda oruçiuz giln
geçirirdi. Ramazan apndan ba^ca hiçbir ayn tmnaâm oruçlu
geçirdiini göTisteAn. aban aynda tuttuundan daha &zla da
hiçbir ayda oruç tuttuunu görmedim.**

î î;:> J . * J 0^ . ^uu ^-^^j - av

57. Ebû Hüreyre'den Kcsûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:

«Oruç kalkandr, onun için oruçlu, fena bir söz söyle-
mesin, cahillik yapmasn. ayet birisi ona elle veya sözle
satarsa ben oruçluyum! Ben oruçluyum! desin.»'*'^

58. Ebû Hüreyre naklediyor; Rcsûlullal (s.a.v.) öyle buyur-

(44) Buhar, Savm, 30/52; Müslim, Syâm, 13/175.

(45) Buharî. Savm, 30/2; Müslim. Syâm, 13/1163.



du: «Kttirvet ve radesinle yaaflUgm Allah'asmnk ederim
1^ »^»^ttilu az kokusu Alkili ndinde ntiskten dsiha
güzeldir. Bunun için Cenabet AUah (kudrî Madikle) öyle
buyurun «Kulum yemesini, içmesini ve her türlü arzusunu
benim için terk ediyor. Oruç ise benim rzam içindir^ onun
mükâfatn ancak ben veririm. Yaplan Her iyiliin mükâ-
fat on katndan yedi yüz katna kodardr, fakat oruç be*

nim içindir,, onun mükâfatn sadece ben verebilirim.»*^

. y-LJl olL»j . jÛl L.\^\ IzJlj. flJl L.\Ji Liiî IjÛ.; Jii lîl : jî

Ebû Hiir^^'d^: Ramâzan ay g^dîp zas^n Cennetin
kaplan açhr, cehmneminkiler kapanr, eytanlar da balamr.^^

. £fe u» p!^ '^'p 'ûy-;^: V ^1 j;l^ ! ^üu -

. 4»^;^ i^î . iL ö4î U • bi . u>Û4i . US ö>j5i

. *iUj ö/Jö jijijj • j* i*

sia; 'o^i . *Liüyui jiî lâi^î ci^î p ; 4^: löu^ 1^ jî

• •w
60. mam Malikten: Alimlerden duyduuma göre; Ramazan-

da oruçlunun gündüzün herhangi bir saatinde nUsmk kullan'
n^mm m^imk MmamlmrdtF. Yim ehi4 üimdm Mrinin bunu
mekruhgbrdj&M^ayamAlmA^i da i^itme^^^

(46) Buhar, Savm. 30/2; Müslim, Syâm, 13/163.

(47) Burada hadis, mevkûf olarak yer almtr. Mevsûî olarak da rivayet

edilmitir: Buhar, Savm, 30/5; Müslim, Syâm, 13/1.
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tmam Malîk'ten: Ramazan bayramndan sonra alt gün oruç
tutan hiçbir âlim ve fakih görmedim. Ashaptan hiçbirinden de bu
konuda bir rivayet bana gelmedi. Ancak âlimler, baz cahillerin
bu alt günü Ramazana dahil etmelerinden ve bir bid'at uydurma-
larndan korkarak bunu mekruh bulmulardr. ayet âlimler bu
konuda ruhsat vermi olsalard, onlarn da bayramdan sonra alt
gün oruç tuttuklarn görürlerdi,

îmam Malik'ten:

Hiçbir âlimin, fahiMnmkmdMmm uyuMnlartmmmag^M
oruç mtm^ yusi$k germedim. Cumagüm m^Uç tutmak
iyidir. Ben. hau ûl^nlmm httuunuj^>^m, OyleMmMr o gün
&ruç tutmak içtn, ûâm hekîerlerdL
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1 . R^laî^h^ (g^.v.) hatütttt Hz, Aie'den: Resûluliah
(s.a.v.) itikâfa girdii zaman penceredenban bana uzatr, ben
de ykar ve tarardm. îtikâfla bulunduu yerden sadece büyük ve
küçük abdest için çkard.^

2. Abdurrahman'm kz Amre'den: Hz. Aie itikâfa girdii
zaman bir yerde durmadan, yürüyüp giderken hastalarn halini

sorard.

mam Malik'den: îiikâfa giren kimse km^migi Mr i için

dan çkmaz, hiç kimseye yafdtm ^fmst. 8adt&t büyükM küçük
abdest için dar çkabilir. ayet birinin ii için dar çkmas
gerekseydi, hasta ziyareti için, cenaze namaz için ve cenaze mera-
simi için çkmas daha uygun olurdu, fakat bunlar için bile çka-
maz.

il) Buhar, itikâf, 33/3; Müslim, Hayd, 3/6. Aynca bkz. eybanî, 377.

Haitili M^liir tUksfn yapl köhttsunda, tta fasâiat 4elfl «tt.
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mam Malik'tcn:

lUkafairenin hasta ziyareti, cenme namazna gitmek gibi

^mny^imm^^^ ilerdenIm^mmdk^ itMf olmaz. Bu-

lunduu yermnmdm «fef-î hacet için dar çkmasnda bir mah-

zur yoktur.

y '44^: iüJi j;i -iis^^î^ii ^ . 'J ^^' üJj
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. ji£.'v ^ • i^ ji- . JUt'v» ^

. y^v il:. ;jjXJ üî>i . ^ -il j^j ijsci\

3. mam Malik't^: Bm ihab'a,

«— tükâfta bulunan kimse def-i hacet için tavan altna girebi-

lir mi?» diye sordum.

«— Evety 1^ mahsur yold» eeranBi vm^.
Biz Medineliler arasmda da bu konuda bir ihtilâf yoktur.

îman Malik ten: Cuma namaz klnan her mescitte itikâfa

girilir. Cuma namaz klnmayan mescitlerde itikâfa girmenin
mekruh oluu zannedersem, itikâflnn cuma namaz için baka
bir mescide çkmak zorunda olmas veya cumay terketmesidokt''

ymyladr. îtikâfta olan kûnsenü baka mescide cunta namazna
Ben cuma nanum '

'

m0^ttlerde Mkâfla ^m^^ buyurarak, bütün mescMerde
itikâfa girileceine iaret etmi, itikâfiçin özel mescit tayin etme-
mitir.

imam Mahk sst ki: Bit a^^itmde arda^hyor ki, cunmmmaz
klnmayan mescitlerde itîhdfmiz dur, çünkü onun cuma Mmmt
Mrnumide gitmM merine vmsib degüdtr.

mam Malik der ki: tikâfa giren bulunduu yerden baka bir

yerde yalamaz. Ancak çadr mescidin avlusunda ise orada yata*
bilm tilafmim ^ectai kaimak için kendim bityf^yapabiM-'

t^nis2^£^^U^k^n^eâ»ynmâm, Ukâfii giren scukce mescitte

ya 1^0 mmMfy^ oümmdia ^lo^iir- ^^ûfagîmmi'kmâ^m»

man eve sadece büyük ve küçük abdest için girerdi.»

(2) Bakara, 2/187.
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tmam Malik der ki'Mescidin damnda ve minarede itikdfh

girilmez.

îtikâfa girme vaktiyle ilgili olarak îmam Malik öyle der:

îlikâfa girecek olan kimse, itikâfa girecei günün gecesi orada ol-

mak için güne batmadan önce itikâfyerinde hazr bulunmaldr,
ttikâfa giren bakalarnn ilgilenecei ticaret ve benzeri ilerle il-

gilenmez, sadece itikdfla megul olur, tikâfta bulunann baz
önemli ileri, ailevi ileri ve mu al - veri konularnda emirler

vefTmsi, kendisini fazlaca megul etm40n Ugilefmesi caizdir.

Bütün bu iler, yapacak olan fazla megul etmyecek kadar om
(dursa ilgilenmekte bir mahzuö'yoktur.

tmam Malik der ki: Alimlerden hiç kimsenin itikâfta baz
artlar ileri sürdüünü duymadm. îtikâf da, namaz, oruç, hac ve

benzeri ibadetler gibi ibadetlerden biridir. Her kim bu ibadetler-

den birini yapacak olursa sünnete uygun olarak yapar. Bu konuda
mt^lUmmimrm yapmadklar kir ^^durmak, olmayan bir

fart koymak ve bidatlar icat etmek cam dl^Udir. Resûlullah
(mmMj itikâfa girmitin ff^l&mm^r ii^^n, mml Mu^m^
bilmektedirler.

imam Malik der kj^/iiAd/" ve mualede aytu ç^dir îtikâfk&ylü

i^in de» kentli için de aymdr^

(3) eybanî, 379.
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4. Kasm b. lUDmtai^ Abdullah b. Ömer'in azatls Nafî'

naMediycota^ AKah 'Beâlâ^ax s^^ kmmmke göre mpt^
It^lfcimaz: «(Ramazem gecelerinde) fecir vakiinde ak iplik

kara iplikten ayrt edilinceye kadar yiyip için, ^mra aka-
ma kadar da orucu tamamlayn. Mescitlerinizde itikâfta

bulunduunuz zaman zevcelerinize yaklamayn,..»^

Çünkü burada iükâf oru^a beraber zikredilmitir.

îmam Malik de öyle der: Bize göre de hüküm böyledir. Yani
oruçsuz itikâfolmaz.

(4) Bakara, 2/187.
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3. iTKÂFA GREN KMSENN BAYRAM NAMAZINA
GDEBLMES

w^ bve ^ • :*=!i" o! • 5^ »

5. Ebû Bekr b. Abdurrahma*& azatls Süms^fâen: Ebu
Bekr b. âl^durrahman itikâfa gîrmi#, 4^-1 hacet için Halit b.

Velid'in kaps yamndakî ke^al bir odfölata^ srmtna giderdi
Cemaatle beraber bayram namazm klmadan eve dönmezdi.

jîili ijiü û . ^1 j;î ;>:j Jj î^ j ^â*. -

1

'c^ u Li.! lîii . >i ij^ij jliil j;î dü) : iju ji . su j j;

6. tmam Malik'den: Baz âlimlerin Ramazann son on günün-
de itikâfa girdiklerini gördüm. Onlar, cemaatle beraber bayram
namazn klmadan evlerine dönmezlerdi.

Buna bu rim^tter, yaam^ göçmü fazihM kimmkrden
ula^. Bmkem^ duydi^lmtmm en güzelleri de bunlardr.



4. TKÂFIN KAZAS

. lijis VI ^ -lii jpj y ;ji . ;.>; j . u;j

* j»^ * U**5?*^ - tJdjJ— ft* ^4^*- *
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7. Hz. Aie'den: Rcsûlullah (s.a.v.) itikâfa girmek istemiti,
tlikâfa girecei yere varnca bakt ki Hz. Aie'nin, Hafsa'mn ve
Zeyneb in çadrlan orada kurulu. Ûnlan görünce sordu. Kendisi-
ne:

«— /Je'nin. Hafba'nti ve Zeyneb'in çadrlan!» dendi. Bunun
üzerine I^esûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:

«— '^yiUk mi yaptk sanyorstuus?»

la sonra da itikâfa girmeden döndü gitti. Bunun yerine
evve, aynda on.gün itikâf yapt.^

h mm Msâk%^

'— Ramazann son on gününde itikâfa giren bir adatn,
4ki gün sonra hastalansa, bu yüzdea iUkâflan çki»^i^l^P

zaman l^ar itikâfa girm^i gerekir asi? CHrsaasi kendisime htz
olur mu, farz olursa ha^ ayda ginndidir?» diye scmddu; hmM

«

—

yiletii zaman ertesi sene Ramazanda veya baka bir ay-

da kendisine farz olmu olan bu itikâf kaza eder. Benim duydu-
uma göre Resûlullah ($^,uJ MrM0mmmnda itik^ mrtmk isU-

evval aynda.m g&n iiikâfk grdt» cevabn verdik

Ramazanda nafile itikâfa girenle, itikâf borcu olan kimseler
yaplp yaplmcyaçak eyler konusunda ayn hükümlere tâbidir.

Bana ulaan rivayetleregöre Resûlullah'm (s.a.v.)yapt bütün
itikâflar nafile idL

mam Malik'ten: tikâfa giren bir kadn sonradan hayz
görmeye balasa, itikâftan çkp evine döner. Bilâhare hangi saat-

te temizlenirse tekrar mescide itikâf mahallerine gelerek kald
yerden devam eder. Kendisine iki ay aralksz oruç farz olan^dn
da ayn ekilde hayz olursa temizlenincekald yerden orucuna
demm eden geciktirmez.

(5) Buhar, itikâf, 33/7; Müslim, tikâf, 14/6.

(6) Bu, daha ünce sahih olarak rivayet ettii hadistir. Böylesinden ve benzerle-

rinden, "beaga" ifadesini, sahih hadis için kulland anlahr.
Bunun için imamlar derler ki: Malik in ' belaga mahreçli hadisleri sahihtir.

Mal^:
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8. tbn ilmb'cls: ResûluUah (âJt.r.) itikâfta iken soûem M-
yük ve kü^ük «M^t için dan çkard.'

îmam Malik der ki: ttikâfta bulunan kimse ne ana- baJt>asmn,

m de bir bankasnn cenazesine katlabilir^

il) Burada, mürsel olarak yer almtr. Oysa daha önce, mevsûl olarak rivayet

etmitir.

MUVATA.C.U. I'.IO



5. TKÂFl^A BULUNANIN NKÂin

-< . » < - , , , . >

îmarn Malik -ten: ttMl^ hdummm mnsi münasebette
&^BüWnmMtça nikâh akdi yaprhuBinâa Mr mahzur yoktur. Kadn
da ayn ekilde ûinM münasebet söz konusu olmadkça nikâhlarla-

bilir. îtikâfta bulunann geceleri hanmyla yapmas haram olan
eyler gündüzleri de haramdr. îtikâfta bulunan kadn ve erkein
cinsi münasebet olmadkça nikâhlanmalarn mekruh gören kim-
seyi görmedik. Münasebet olursa nikâh caiz olmaz. Oruçlunun
nikâhlanmas da mekruh deildir. Ancak îtikâfta bulunan biri-

nin nikâh ile ihramda bulman bir kimsenin nikâhlar arasnda
fark vardr. îhraml yer^ i^r, hala ziyaret eder ve cenazeye katla-
bilir. Fakat koku kullanamaz. îtikâfta bulunan ise yalanabilir,
güzel koku sürünebilin kad^n olsun erkek olsun sm^lann kmd^-
biUrlm^f^kat cem;mye katlamm t^enaze namaz klamaz m las-

^Mm^ yapammiar, fhrmnimm, Uikafa girenin m oruçlunm
evlenmesi hususunda sünnet bu ekilde olmutur.



iS^l *^ »4 c- . ^I - 6f ^' ^ îi» J^i

^ . t 'Jl . ^> > \^ ^'1 . oi-Â^

.ü jîî -^îi >i ü-j-J ^ 4J ;$\:^ o>;li = a-*^ ^ jû

9. Ebû Saîd el-Hudrî'den: ResûluIIah (s.a.v.), bir sene Rama-
^Wln ikini^ 0n gününde itikâfa girdi. Ramazann yirmibirinci

gecesi olunca sabahleyin itikâHan çkt. öyle buyurdu: «Kim
benimle iUkâfa giNg^mmmi j^c^ ^rsin. Çünkü benm
sumda gecesini i^niün, fakat âonradan unu(i^aYi2*

ÛUi CinMh ^ttdiM^îinkraiHitom sA^eitaSL çamurlar i0-

ne secde yapar buldum. Onun için Kadir gecesini Ramaza-
nn son on gününde ve tek gecelerde arayn.»

Ebû Saîd bu olayla ilgili olarak unlar nakl^iyor: O ya-
mur yam, onun için mesefedi iûmsû mtouflt,**

göösl^mlfe ftamasmnîn yimMând. salmîu leysÛluTlah^n Cf,tiV.)

alnnda, burnunda yalk ve çamur izleriyle fcdüünü göi'düm, *

. - iLii; >/fi ^ jiüJi - : 3i
" ^ ^ - ^

I

S) Buhar, Itkâf, 33/1; Müslim, Syâm, 130S3v Aytça bfcz. ^feariî. 3^ü.
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10. Hiam'n babas Urve'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-

mutur: «Kadir gecesini Ramazann son on gecesinde aray-
nz.»'

11. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a*v.) ^Öyle buyur-

mutur. «Kadir^cesim Ramazann son yedi gecesinde emi'

yn^»^**

âU. y t ^l ali J >i J> >J1 J\ *^ âUj i^ijNj - \t

12. Ömer b. Ubeydullah'm azatls Ebû Nadr'dan: Abdullah b.

Üneys el-Cühenî» Hz. Peygambere:

«—Ya BâsMaflah! Ben 6^ Hr Mmm^inm^tem bir gece

söyleyin de o gece geleyim!» dedi. Resûlullah (s.a.v.) da:

«— Ramazann yirmi üçüncü gecesi gel!» buymiu.^^

. ^ îîyj^ fj* Jl • .- -6ÛJ ^ ^* ^1 ö^j ûj* ^
. « * f^uUli^ - fM^l uif ^f^^ • tl^J

13. Enes b. Malik anlatyor: Ramazanda Hz. Peygamber yan-
ma gelerek:

«— lUya^a^im bü ^eeedEiaâe bana Kadir geci^
^lâi. mmâBüd mÛrakaaya ttttu^mtu, bencutoa
daldm... O geceyi Ramazann yirmibe, yirmiyedi ve yir-

midokuzuncu gecelerinde arayn.» buyurdu.^ ^

(9) Aie'den mevsul olarak rivayet edilmitir: Buhar, LeyletuÜ^fc^,

Müslim, Syâm, 13/219.

Müslim, Syâ^3/206.
(11) tbn MTlber "Bm hadis, munkatdr." Müdim (Syâm, 13/218),

mevsûl olarak rivayet eder.

(12) tbn Abdilber der ki: "Senedinde ve metninde imam Malik'ten ihtilafyoktur.

Hadis, Ene-Ubade b. es-Sâmit senpdivledîr.
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dü' Ji • i ^ uf -/îîJ' uf ^U ^fe
^»

14. bn Ömer'de Ashflü^tan axk^£Ui ^ll^ialaFinda Ka4ir
gece^» BâMsann yh^^&Bmâ gecesi olarak gösterildi. Bunun
üzerine Hz. Peygamben

«— Yirmi yedinci gece gördüünüz rüyay ben de gÖr*
düm. KaiUjr ip^Besii arayan Ramaa^uun yirmi yedin<» ge-
çsesind ar^^m^ buyurdu.*^

s, îmamMs^^m ^^miUr âUmkrtk^ dktydi^ma göre,

Rm&UBahh fy^&J M^eden bmmhnn önUlrUH veya imâm
î^h*m M^e^^imâm^^rthM, tfta bttfmâm bm^& mHmtk-
nn uzun ömürleri içinde yapamayacaklar amelleri ümmet ksa
ömrü. içindeyapm olsun diye Cenab- Allah ona bin geceden da-
ha hayrl olan Kadir gecesini bahetti,

16. Saîd b. Müseyyeb'den: Kadir gecesi yatsy cemaatla klan
o geceden nasibini almtr.

(13) Buharî, Kadir L^rletfl-Kadr, 32/2; Müslim. yâm, 13/205.
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L tlIRAMA GRMEKÇN GUSLEDLMESt

153

1. Abdurrahman'm babas Kasm'dan; Umeys'in kz Esma,
Beyda'da Muhammed b. £bî Bekr'i dünyaya getirmiti. Ebû Bekr
durumu Resûlullah'a (8.a.v.) bildirince. Peygamberimiz:

«— Söyle ona gusletsin, ondan sonra ihrama girsin.» bu-

yurdu.^

<,

'

2. Saîd b. Müseyyeb anlatyor: Umeys'in kz Esma, Zülhuley-

fe'de Muhammed b. Ebî Bekr'i dourmutu. Bunun üzerine Ebû
Bekr, Esma'ya guslettikten sonra ihrama girmesini söyledi.

3. Nafî'den: Abdullah b. Ömer ihrama girmeden ihrama
girmek için, Mekke'ye girerken ve Arafatta vakfe yapmak için

gt^ederdi.^

(1) Müslim (Hacc, 15/109), mevsûl olarak rivayet eder.

(2) Bkz. eybanî, 472.
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2, HRAMDA BULUNAN KMSENN YIKANABLMESÎ

* " 't • • • ^ r t

^ 4J 4^; jîi : ji ;j jA'i ly^ jj't < -üia^ dj ^J>';j . Jj Ji
*. •

4. brahim, babas Abdullah b. Huneyn'den naklediyor:

Abdullah b. Abbas'la Misver b. Mahreme, Ebva'da anlamazla
dütüler. Abdullah: «hrami bulunan kimse bam ykayabilir»

detken Misver: «hramda bulunan ban ykayamaz» diyordu.

Bunun üzerine Abdullah b. Abbas, beni Ebû Eyyüb ei-Ensari'ye

gönderdi. ki direk arasna gerilmi Inr ipea^ perdeler arkasm-
da yakanyordu. Sdâm verdim.

«— Bu kim?» diye sordu.

«—^Huneyn'in olu Abdu^^ Bern sana Abdullah b. Abbas bir

ey sormam için göndördî, Resûîullah (s.a.v.) ihramda iken ban
nasl ykard? dedim. Eliyle ipe gerili olan perdeyi hafif indirerek,

ban benim göreceim ekilde elleriyle ovmaya balad ve su dö-

ken zata da «Bama su dök!» dedi. Elleriylebam ovuturduktan
sonra:

«— Resûlullah'm (s.a.v.) böyle yaptm gördüm.» dedi.^

(3) Buhar, Cezau's^ayd, 28/14; Müslim. Hacc, 1Ö/91, Ayncâbkz. eybanî, 420.
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«Ay b. Et^ Rebab*^aa: &ner b. Hattab yk^utkeâ^%â k
Münye su döküyordtt. Ö^a^ (r.a.):

«Bama dök!» deyince Yalâ (ihraml iken. ba ykanm^ca^-
m zannetUi için):

^

«— Vebalini banam yüklemek istiyorsm? Emredersen döke-

rim!»» dedi. Ömer (r.a.):

*'— Dökl SU sadece saçlan datr.» dedi.^

6. Nafizden Abdullah b. Ömr»Mek^^ ^Utofi^ mmin
gece iki tepe amantâa^buânWn Bek^ l^en ^tuva vadi-

sinde kalr, sabah namazm orada kldktan sonra Mekke'nin
görülecei en 3rükBek yerden Mekke'ye girerdi. Hac için olsun, um-
re için olsun Mekke'ye girmeden Önce Mekke yaknlarndaki Zitu-

va'da gusleder, yanndakilere de gusletmelerim emrederek Mek-
ke'ye öyle girerdi.^

(4) eybanî, 421.

(5) Buhar, Hacc, 25/38. Ayrca bkz. eybanî, 472.
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. dj |.>J ji.;)! y ^t^ h jJJi = iuii ü\i

iji^ *rt 6! fcl îuii .4 -jjkî &( Ji . jâd j;:^ t,! ;;

7. -BsMm^^m:Md^UkÖm^ ihtsuYih sadece ih-

tftea Mâugu zaâlâl ban ykard.

%amBi Malik ten: Alimlerden duyduurAagöre, ihmmk biâkt-

nank^nm^Akabe Cemresini taktebl^a sonra ve ^t^fim dnce
sidr ve hatmi gibi bUkUm^h&^mykamaundmb^jmhzuryok-
tur, Aynea Akabe Cemresini tüladûiUat sonra öldürmek, saç
Urai ^rmk, MrâenmtMmn^mrmma^he giymek âe Ml£
o/ur."

(6) eybanî, 419.
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8. Abdullah b. Ömer'den: Âdanun biri ResûluUah'a (s.a.v.):

«— hramh hangi elbiseleri giyemez?» diye sordu. ResûluUah

(s.a.v.) öyle buyurdu:

«Gömlek giymeyin, sank sarmayn, alvar, b^'fi^ ve
mest giymeyiniz. Ancak, tetlik bulamayanlar' likesll^iin

yan taraflarm kesmek suretiyle giyebilirler. Zaferan veya
vers sürülmü hiçbir elbiseyi de giymeyiniz.»^

Yahya der ki:

îmam Malik e, l^sûluUah n (s.a.v.): -zar (beldenaa gi-

jdÜb^ etek) bulamayan alvar giysin.» hadisi eriliyle ilgili bir

soru soruldu.u cevab verdi: «Bu rivayeti duymadm, ibramimm
alvffî* ^ymesini uygun görmüyorum. Çünkü Resûlullah'n

(S3.v.) ihramtem^^m^^&mk elbiseler arasnda alvar
da var. Mesü istisna ettii gîbi, alvar istisna etm^nitir.** ^

(7) Buhar, Hacc, 25/21; Müslim. Hacc. 15/1.

(8) eybanî. 422.
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4. HRAMDA BOYALI ELBSE GYLEBLMES

9. Abdullah b. Ömer naklediyor: Resûlullah (s.a.v.) ihramh
bir kimsenin zaferan ve versle boyanm elbise ^yme^ni yasakla-
mtr. Ancak terlik bulamayanlar yanlarm kesmek suretiyle
mest giyebilirler."

10. Ömer b. Hattab'm azatlm ^em* .^?dullah b. Ömer'e an-
lat^^ Ömer b. Hattab, ihramda olan Talha b. UbeydttlIah*Hî ikm-
rînde boyal bir elbise gördü. Ömer (r.aj:

«— Talha» bu boyal elbise de ne?» dedi. Talha:

*— Müzminlerin emin, o ke-piç boyasdr.» dedi. Bunun üzeri-

ne Hz. Ömer:

«—1^36^ hatkm kendilerini lider kabul edip uyduu kim^
ler! Eer bnmi:p^ bîr bu elbiseyi görse, muhakkak der ki;

Talhâ b. Ube^jridulîâh imml îkaî boyah eibise giyiyordu. Onun,

m ®uWî, lMi»i 77/37; Müslim, I lacc, im. Ayrca bkz. eybanî, 423.
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çin cy ileri gokml^rl liilyIt» h^nh ^bise cinsinden bir ey pymcyi-

U^m^ iy I ir>: ^j oUuh o!>:-d ui \^

11. Hiara'n babas U-ve naklediyor: &û Bekr in ka^&na
ihmmh ikenmm^hvmmm elbiseler ^'yerdi. fakat eîtjjselerin

boyas zaforan deildi.

imam Malik e:

«— Koku sürülmü, fakat kokunun etkisi kaybolmu olan
elbise ihramda giyilir mi?.> diye soruldu. mam Malik:

*— Evet, zaferan veya verse hQymnmt mlmadtkça giyilir.»

cevabn verdi.

(10) eybani,425.
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6. HRAMDA KEMEU TAKILMASI

s, Maâ^^i»: Abdullah b. Ömer ihramlnm kemer takmasm
yi görmezdi.

i;;î> jii- û . ^uj. V î3 : -bi? ii ;.>i ^db âiLI

M«&y M&^^^^^âmt Skmmâa halmmmMm&mm
î Mkftâ ktettef iak^&tnda bir mahzur yoktur, ^neak iîd ut^nu
^biline balamak için kemerin velannm (snmmm) ince olmas
lâzmdr.

tmam Malik ten: Bu konuda duyduklarmn en Bhi budun



6. ÎIRAMLININ YÜZÜNÜ KAPAMASI

161

13v Furâfisa b. Umeyr el-Hanefî'den: Osman b. Affan' (Medi-

m*^ Sf kw* sBi^fcfede bulunan) Arc'da ihraml iken gördüm,
yÜKÜnü kapatyordu.^'

13. Abdullah b. Ömer'den: Çene batan saylr, onun için ih-

raml, feniyi örtmez.^*

14. Nafî' anlatyor: Abdullah b. Ömer, olu Vakd Cuhfe'de
ihraml olarak vefat edince kefenledi, bam ve jrüzünü de örterek

«hramda olmasaydk ona güzel kokular da sürerdik.» dedi.

imam Malik'den: Kii hayatta olduu sürece amelederj Ölün-
ce artk amel etme imkân da sona ermi olur.

15. Abdullah b. Ömer'den; hraml kadn peçe takmaz, eldiven

kullanamaz.

(IDeybanî, 417.

(12) eybanî, 418.

MUVATA,C.«.F.I1
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« * , ^ ^

16 Münzir'in km Fatma anlatyor: Biz, Ebû Bekr'in kz Es-

ma ile beraberken ihraml olduumuzda yüzümüzü de örterdik.



163

7. HAC ESNASINDA GÜZEL KOCU SÜRÜNÜLMESt

. î>lü*

17. ^^^den: hramdan önce ihrama hazrhk için, Beytul-
lah' tavaftan önce de ihramdan çkmas için ResûluUah'a (s.a.v.)

koku sürerdim.'^

. . iJ^ ^ jiL- u it> ^ jiîii . illi

l. Âta b; MtBebâh-jbsnfB^I^âh fa.â v.) Huneyn'de iken
kendisine bir Arap geldi. Üzerindeki gömlekte san boya izi vard.

«—Ya Resûlallah! Ben umre için ihrama girdim, neleri yap^
mam em^diyorsunuz?» dedi. Resûlullah (s.a.v.):

«— Gömleini çkar,u san lekeyi temizle, ondan sonra
da hacda nc yaparsan umrede de onu yap.» buyurdu.^ ^ •

(13) Buhar!, Hacc, 25/18; Müslim, Hacc, 15/33.
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19. Ömer b. Hattab'm azatls Eslem'den: Ömer b. Hattab. ece-
re'de iken bir koku duydu.

«-^ Bu koku kimden geliyor» diye sordu. Muaviye b. Ebi Süf-

«— Benden geliyor, ey mü'minlerin emiri!» dedi. Ömer (r.aj:

«— Senden nû? AUahl Allah!» diye hayretini belirtince Muavi-

«— Mü'minlerin emiri! BanaÜmmü Habibe sürmütü.» dedi.

Bunun ürerine Hz. Ömer:

«— Hemen g^t yka!» dedi,'*

yi* : . çJi CM ^ ^ t^ • J*^^ > Vsf» bj "^^

. cJbo» j^îî . ^ ^lUj dlkU . feji^ v>*lû : J;;^ Jiîî

20. Sait b. Züyeyb'den: Ömer b. Hattab, ecere'de iken bir

koku duydu. Yan tarafmda Kesir b. Salt vard. Ömer (r.a.):

«— Bu koku kimden geliyor?» diye sordu. Kesir:

«— Benden geliyor, ey mü'minlerin emiri! Saçm ördüm, tra
olmak istemedim.» diye karlk verdi.

Bunun üzerine Ömer (r.a.):

«— Hurmann dibindeki çukura git iyice temizle!» dedi. Kesir

b. Salt da gitti temizledi.'" ,
'

a5)eybam,402.
(16) eybanî. 403.



aa niAc KiTAi

21. Yaihm b. Smd, Abdullah b. Ebî Bekr ve BeMa b. EU Abdur^
rahman anlatyorlar: Velid b. Abttisdîk, %ll%a b. Abddiüh'k
Haie& ^laU^, .^Oienreyi taladktan, tra olduktanMm^^m&m kete ^^flnmenin hükmünü» sordu. Salim
Sürünemiyeceini, Harice b. Zeyd b. Sabit ise sürünmekte bir

mahzur olmadn söylediler.

tmam Malik'ten: hramdan önce ve cemreyi tasladktan son-

ra Mina'dan ayrlmadan içinde güzel koku bulunanya 5Ör0n-
mekte bir mahzur yoktur.

îmam Malik'e: hramlnn içinde Zaferan bulunan yemekten
yiyip yiyemiyecei soruldu,

Zmferan katldktan sonm mt^fi^ pMrüdiyse ihramhnm
yemesinde bir mahmB^pMm^ mf^nmmdMmmnm^^
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8. MKATLAR (hrama Girîlen Yerier):

" ^ P " * 0

22. Abdullah b. Öitt^^dent Heââltnâh (s.a.v.) öyle buyur-

mutur: «Medineliler Zülhuleyfe'den, amhlar Cuhfe'den,
Necidliler de Karn'dan ihrama girerler.»

Il^âD^uma gSre^ i^ea Resüullah (8.a.vJ; Yemenliler,

Yeleml^^â^ faratââ^^te^» buymmta|lar,^^

*

23. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) Medinelilerin

ZûIhuleyfe'denyamllann Cuhfe'den ve Neddhlerin de Karn'dan

ihrama germelerini emretmitir.

24. Abdullah b. Ömer naklediyor: Yukarda zikredilen üç ülke

halkmm mikal^yerlerini Resulullah'm (a^a#v.) azmdan bizzat ben

i^M^ c^rm^ ^le de buyurduu bana nakledildi: «^«Yemenli-

ler de Yelemlem'den ihrama g^rler.»^*

(17) Buhar, Hacc, 25/4; Müslim, Hncc, 15/13. Aynca bkz. eybanî, 381.

(18) Buhari. l'tisam, 96/16; Müslim. Hacc, 15/15. Aynca bkz. eybanî, 381.
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. ^ j;I >i j; 4 a> o' ;
'j. . viuu ^> ^>j:M-j - to

26. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, Fur*den ihrama girdi.^"

2§. ttoam Malik, güv^lir kabul eittigi ravilerdön nakleder:

Abdullah b. Ömer Uiya'dan (Beytul Makdis'den, Kudüs'ten) ihra-

ma girdi.

^

27. îmam Malik'ten: Bana ulaan rivayetlere göre Resûlullab

(s.a.v.) Umre yaparken C'irane'de ihrama ^rdi.^^

(19) eybanî, 382.

(20) eybanî, 383.

(21) Ebu Davud, Hacc, 11/80; Tirmizî, Hac, 7/92; Nesaî, Menâ«iku'i-Hac.c^

24/104.
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9. HRAMA GRNCE YAPLACAK LER

Üüii . Ü Ujij oUi y .^ AiJ. V a;^ . ;; ^ç;) n . ^

28. Abdullah b. Ömâr naklediyor, HemîluUah (s.a.v.) öyle tel-

biyede bulunurdu: «Emrîne amad«dl Allahm, emret! Em-
ret, seüa teua^rînyoktur^ cunreM Hamd samân-f nhneyer
sendendir. Kâinat da senindir. Senin hiçbirbalomdan ben-
zerin yoktur.»

Abdullah b. Ömer bunumm da kendisi üave ederdi: «... Emri-

ne âmadeyim, emret! Emret, seni honutete^ hazmm Bütün
hay^dar «edendir, emret! Sana ba^âmlmak i^n ve senin için

amel edltt^,»^

20. Hiam, babas Unre'den naklediyor: Resûlullah ^^v.)
Zulhuleyfe me^ddisde îld rekât nama^ ktkr^nra detremne binip

deve ayaa kalknca ihrama girerdi.^'"*

(22) Buharî. Ilacc, 25/26; Müslim,Hacc, 15/19. Ayrca bkz. eybani. 386.

(23) Müslim, liacc. 15/20. Ayrca bkz. eybani. 384.



30. âelim b. Abdullah babasnn öyle dedi^nt naklediyor:

]^6ftltIlfiltelts.â.V.) bu çölde ihrama girdiini söyleyerek ona ifli-

ra ediyorsunuz. Rcsûlullah (s.a.v.) mescitten yani Zülhuleyfc
mescidinden baka yerde ihrama girmedi."*

iff « # r

. ^tJ v oiî-jv V :ib:3 : 'js ?^:> ;;; u Ui : ji

.

j*i . övi,^^ ûl . iiUîUi . >iJW^ ^lîji .^ üultt iJi
Ö î> i; ^ ali jîî . ü j_;^ :J j;i ;jj . j^^g j, û ^û

dj . y L^i liîî . Li^ii . >î ^\ juj ^ j^j,

. û^j \i ^ ^ ^1 J^j ;J Jû

31. Ubeyd b. Güreye anlatyor; Abdullah b. Ömer'e:

«— Ebû Abdurrahman! Arkadalarmdan hiç kimede görmO"
diim dört eyi yapyorsun.» dedim.

«— fîedir. öî^ar?% Üûteyd^â^î.
«— Hacerülesved'in sadece Yemen köelerini istilam ediyor-

sun (selamlyorsun). Bakyorum üzeri açk terlik ve san renkli el-

bise giyiyorsun. Mekke'de olduu zaman herkes hilâli görür gör-

mez ihrama giriyor sen ise Zilhicce'nin sekizinde giriyorsun.» diye
sraiadun. Abdullah b. Ömer öyle cevap verdi:

Ymen köelerini istilu eteemin â«^b^, Eesûlullah'n
(s.a.v.) hep buralan istilam ettiini gördüüm içindir. Üzeri açk
terlik gijmeme gelince, Resûlullah'm (s.a.v.) gönden yaplm ter-

lik giydiini onunla abdest aldn gördüm, onun için ben de o tip

terlik giymeyi tercih ediyorum. Sar renge gelince, Resûlullah'm

(s.a.v.) bu renkte gij^ndiini gördüm, ben de o renkte elbiseler gi-

yiyorum. Hilâli görünce ihrama girmeyip beklememin sebebi ise,

Resûlullah'm (s.a.v.) binei yola kpyulmadkça ihrama irdiini
hiç görmediimdendir.»^*

(24) Buhar, Hacc, 25/20; Müslim, Hacc, 15/23. Ayrca bkz. eybanî, 385.

(26) Buhar, Vudû, 4/30; Müslim, Hacc, 15/2S.
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32. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, Züluleyfe mescidinde namaz
klar, sonra bineine binerek yola çkard. Binei tam yola koyu-
lunca da ihrama girerdi. •

33. tmam Malik ten: Bana ulaan rivayetlere göre Abdülme-
lik b. Mervan, Zülhuleyfe mescidinde namaz klar, binei yola ç-
knca da ihrama girerdi. Ona böyle yapmasn Eban b. Osman söy-
lemiti.
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la HRAMDA TELSYE GETRRKEN SESN
YÜKSELTLMES

34. Halad, babas Saib e-Ensarî'den naklediyor: Resûlullah
(sjuir.) ft^le buyurmutur: «Bana Cebrail ederek aahal^âia
ve yammdakiiere telbiye veya tehlil getirirken c

yl^^^tnflerbl ememtmettd söyledi.» Telbiye veya
sadece biriiii kastediyor.^

t,

t

t.

. Uyj ^j; ijf . jjMjjyjj ,xs^\ ^

M. faam Mal^tex:.AIMerîn dedikUrM dit^urnsMc^^

^Ueri duycmk kadar yüksel'

(26) Ebu Davud, Hacc, ll/26;Tinn2Î, Hacc, 7/15; Nesaî, Menâsiku*l-Hacc, 7/15;

Nesaî, Menâsiku'l-Hacc, 24/65; bn Mace, Menâsik, 25/16. Ayrca bkz.

eybanî, 392.
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Im&m MMik*tm:

îhraml kimse cemaatle bulunduu zaman sesini yükseltmez,

kendisi ve yanndaki duysun yeter. Ancak Mescid-i Haram ve Mes-
cid-i Mina'da seslerini yükseltirler.

mam Malik'ten:

Baz alimlerin her namazdan sonra ve her yokuu çkarken,
telbiyede bulunmay iyi karladklarm duydum.
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11. FRAD HACCl^'

J^J £• ^> tiJi "ijî î .Ej îiîu . ^>

36. Hz. Aie'den: Veda haccmda ResûluUah (s.a.v.)'Ia yola çk-
tmzda bazmz umre için, bazmz hac ve umre için, bazmz da
sadece hac için ihrama girmiti. ResûluUah (s.a.v.) da sadece hac
için ihrama girmiti. Umre için ihrama girenler ihramdan çkt,
fakat srf hac için ve hacla umre için ihrama girmi bulunanlar

bayramn birinci gününe kadar ihramdan çkmadlar.^^

37-tS8. Hz. Aie'den: ResûluUah (s.a.v.), ifrad hacc- yapt.

J Ijü p » iji^ ^ J*l : j_^_yü pUl Jil ^ :
'J^

- T\

39. mam Malik'den: AUn^erin #yle dedik^rini duldum;
«Bacc- ifrad için ihrama iirîp de sonradan umreye de girmek iste-

ymte^tçin bt mömMu deildir.»

mam Malik'ten: Bizim Medine'de böyle söyleyen âlimleri ben

gördüm,

(27) frad Hacc; Umre bulunmayan hoctr.

(28) Buhar, Hacc, 25/34; Müslim, Hacc, 15/118.

(29) Müslim, Hacc, 15/122.
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12. KIRAN HACCI^

• i> J^iAi^ jîî Uî ,Ji^ jîî 43i

40. Cafer b. Muhammed, babasnda ttftklediyor: Mikdad b.
Esved, Sükya'da Ali b. Ebî Talib'in huzuruna girdi. Hz. AU deve
yavrularna bulanmç yediriyordu.

«— Bak, Osman b. Affan hacc- kran yapmay yasaklyor» di-
ye söze balad. Bunun üzerine Hz. Ali, ellerinin unlu hamuriu ol^-

duunu unutarak Osman b. Affan'n huzuruna kadar gitti,

*—^Bm hacc- kran yapmay yasakhyormusun, öyle mi?» de-
di. Oütoan:

«—Bu benim takdirimi'^ Jsarük vennce üz. Ali kzgn
bir vaziyette: «Emrine «mad^â^ AUahm, emret! Hacla umreye
(Haceti kran'a) ^yet elMnf» diy^^k si'ââan çkü.

mam Malik'ten: Biz Medineliler arasnda da durum ayn-
dr, Hacc- kran yapan kimse saçlarn ksaltmaz, eer kmbmi
yannda ise kesinceye kadar ihramlya harem^ &îan A% Mr^^0
yapmaz. Bayramgünü Mina 'da ihramdan çtür^

(30) Kran hacc: Ayn ihramla, hem hac, hem de umreyi yapmaya Kran Hacci
denir. Hanefî mezhebince en üstün hac türüdür.



20 l HACKITAIU I75

41. Süleyman b. Yesar'dan: ResûluUah (s.a.v.), veda haccna
^Ito zaman aBhgptan bazs sadece hac, bazs sadece umre, ba-
zs da hacla vrmf beraber ihrama girdi. (Tavaftan scuim) Sirl

haeea ve hacla um^eye niyet edenle ihramdan pkmadüar, î

Himrey® niyet edip umre için ihrama girenler Be ^kialar.^'

Ih Ih ^ • C r^^: feî * IS Ü -ûlîr „ :^ Jil J^J

42. îmam Malik'den: Baz âlimlerin öyle dediklerini iittim:
Umre için ihrama girdikten sonra hac için de ihrama girmeyi iste-

yen kimse eer tavafm ve sa'yini yapmsa olur. Çünkü îbn ömen
«Eer KUe'yi tavafim?a engel olunursa Resûlullah (s^,v.) iie be-
raberken yaptmz gibi yaparz» deyip arkadalarna dOnef«c:
«îki^ de aym eydir, ahidim olun ki ben hada umreye beraber ni-

yet ettim.» dedii zaman böyle ya^m^.^

imam Malik'ten: Veda haccnda ashap umre için ihrama gir-

mitL Resûlullah (s.a,vj onlara «Yannda Jiedyi (kurbiM^l^)
olan hacla beraber umre için de ihrcüBH £irsin. Sonra her
ikisini bitilmeden ihramdan çlmmas^ buyurdu.^'^

(31) Süleyman b. Yesâr, mürsel olarak rivayet etmitir. 36. hadiste, Ebu'l-

Esved, Urve-Aie senediyle mevsûl olarak nakletmitir. Bkz.eybani,393.

(32) Buhar, Muhsar. 27/1; Müslim, Hacc, 15/180.

(33) Buharî, Hacc, 25/31 (Aie'den); MOalin» Hacc, 15/111. Aynca bkz. eybanI, 394.
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13, TELBYENN KESLMES ^

43. Muhanuned b. Ebî Bekr Es-SakâlTâmi: l^Sna'dan^^ata
giderken Enes b. Malike:

«— RasûludUü'la (84Lv,) b«»rsberken bu gün nami yapyordu-
nuz?» diye sordum.u cevab verdi:

«— isteyen bir ksmmz telbiyede bulunur, bir ksmmz da
tekbir getirirdi. Hiç kimse kimseyi yadrgamazd.»

. lJL >î -ûL j>: ;j
^öji jivt ^üîi : iuu jî . jî

44. Cafer b. Muhammed babasndan naklediyor: Ali b. Ebî

Talip hacdk arafe günü güne zevalden dönünceye kadar telbiye^

de bulunur» sonra telbiyeyi brakrd.

imam Malik'ten: «Memlekeliniiz Medine'de de böyle yapan
âlimler vard.»

. uiî^J ,^W; i îJSm ij>3 lîîT î ^
45. Abdurralman b. Kasm babasndan naklediyor: Hz. Aie

(34) Telbiye Lebbeyk Âllahümmc Ldt^)eyk (Davetine geldim Allah'm daveti-

ne) demektir.

(35) Buhar, Hacc, 25/86; Müslim. Hacc. 15/274. Ayrca bkz. eybani, 387.
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Arafalta vakfe ycrinu vard zaman tulbiyeye ara verirdi.'*"

46. Nafî'den: Abdullah b. Ömer Harem e varnca Kabe'yi tavaf
edinceye ve Safa ile Merve arasmda da sa'yini yapncaya kadar
telbiyeye ara verir, sonra Mina'dan Arafat'a gidinceye kadat
tekrar balard. Ertesi gün telbyeyi artk brakrd. Umre yapi-
nda Harem e girince telbiyeyi de terk eckrdi,*^'

47. îba ihab'dan: Abdullal b. Ömer, Beytullah' tavaf eder-
ken telbiyede bulunmazd.

r ^i^&io* c^' ^: >^ iiîu Lii^j
: Liî

49, Alkame b. Ebî Alkame annesinden naklediyor: Mü'minle-
rin annesi Hz. Aie, Arafat'taki Nemre'de kalr, sonra da Erak'e
yönelirdi.'***

Hz. Aie ve yanndakiler bulunduklan yerden ihrama girer-

ler, binei vakfe yerine doru yöneldi^ zaman telbiyeyi brakr-
lard.

(37) Buhat1,Ha^/S^^M^m. tmm\ l^0mWz. eybani. 3^
(38) NeiTn^: Bir yer ad, ba&fkHt burasn Arafat'a dahil ete, b^st

fat'tnn ayn bir yer olarak kabul eder.

Erak^ Arafat'ta, am tarafnda bir yerdir
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Hz. Aie hacdan sonra Zilhicce aynda Mekke'den umre
yapard. Sonralar, bunu terkedip Muharrem 'in balarnda Cuh-
fe'ye gelerek orada hilâl görününceye kadar kald ve hilâli görünce

umreye balad.'^^

hemen yardmclarn göndererek halka:

«— Ey insanlar! Tekbir deil, telbiye geUrinU diye duyuru
^ptrdu^

(39) eybanî, 391.

(40) Hanefî Mezhebine göre, ifrad veya kran hacc yapanlar, cemrede ilk ta
atnca, umre yapanlar tavaf srasnda rüknü selâmlaynca telbiyeyi ke>

serler.
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14 MEKiffî'DEN VE BAKA YERLERDEN GELP YNE
BURADAN HRAMAGRMEK

;i:îj lî . ijUÎ < |iiîj lîiji ^^û otî u . j;î u : j\î . ^û»^'

49. Abdurrahman b. Kasm babasndan naklediyor: Ömer b.

Hattab:

Hi^heElerî Bu nsanlara ne oluyor, ya sürünmeden
geliyorl^ cUt siz ya sürünerek geliyorsunuz? Hilâli gMüûnüz
zaman îhraia ^rinl» d^i.**^

li-i iSt^ . . L^\^\ ÜUI d î t aliJle

:jj . u;! uü> uK . j-Jj . '<J . i>Jij ^1 L^' 5>^>

. e4J^ oliiii lj>ti . '^U l>! öii ^ L.u:-î cMi

^ Jî. . Sicili ûoi ö;; . çJli ai>J!> . SC . iS^l

(41) eybanî, 514. ' JH' ^l G>^
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50. Hiam b. Urve'dcn: Abdullah b. Zübeyr, Mekke'de dokuz
sene kald, Zilhicce aynn balarnda hac için ihrama girerdi. Ur-
ve b. Zübeyr de onunla beraber ayn ekilde yapard.

mam Malik'ten: Mekke'liler ve dierleri hac için ihrama, bu-

lunduklar yerden girerler. Dardan gelip de Mekke'de ikamet
ederler ise ihrama girmek için harem dna çkmazlar.

mam Malik'ten:

Hac için ihrama Mekke'den girenler Kabe'yi tavaf. Safa ile

Merve.arasnda sa'yi, Mina dan döaünceye Aodor ertelesinler. Ab-
dullah 6. Ömer de böyleyapmt.

mam Malik e:

«— Medîlleli veya baka Mr metnleketli oIûp da MekMden
hac için Zilhicce aymn balannda ihrama giren kimse tavaf nasl
yapar?» diye sordular. u cevab verdi:

m—Safa, ih M^rUM mrasmdm^^km» m*ya bitiik (yani farz)

olan ia^k eneksin. Bu atada it^iitax^^mn. Hery&timt
tavaftan mmaM rekâtmm^ kümn. Ç^M mhaptan hac için

ikrama girenler de bu ekilde Kabe'yi tavaf ve sa*yi Mina'dan dö-

nünceye kadar ertelemilerdi. Abdullah 6. Ömer de Zilhiccenin

balarnda Mekke'den hac için ihrama girer, Mina'dan dönünce-
ye kadar tavaf ile sa'y ertelerdi»

tmam Malik'^ «Mekke'de ikamet eden bir Mekkelî mm& için

Mekke*nîM çtdi^ iltfö^a girebilir mi?» diye Sömldtt. ttlîafi Mâ*
lik: «Hayr, Hil'e (Harem dna) çkp oradan ihrama girmesi
lâzmdr,» cevabn verdi.
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m, ÎHRAMLININ GÖNUEIUD KURBANLIA NAN
TAKMASI

@ .sij î^ii^ J! 'ö^Jü i iî ^ ^j^l î û^;j

>4 <> c^*' f>: ^ r> ^> o;- = u-^ -i'

P • 'iS'^ ^ J^j Î5^ ÎÎ lî . ^Ui'y Jlî uf :U IJÛ

51 . Abdurrahman'm km Amre âMât^tm b. Efal

Hz. Aie'ye bir mektup yazarak: ^ÂMuIlah b. Âbl^»» ki^batlîk
Ib^vt^m gdntl^^ kîn»eye, kmtait kesiHnceye Mâat^ hae
yapanlara haram olanlar haramdr, dedi. Ben de kurbanhm
gMer^m. Bana emrini yaz veya kurbann sahibine bildir.» dedi.

Hz. Aie de onau cevab verdi: «bn Abbas'm dedii gibi deildir.
Ben Resûlullah'n (s.a.v.) kurbanlnn niamm kendi ellerimle
büktüm, sonra da Resûlullah (s.a.v.) onu kendi eliyle hayvana ta-

karak babamla gönderdi. Bu arada Hz. Peygamber, kurban kesi-
linceye kadar Allah Teâlâ'nm kendisine helâlkld hiç bir ey*
den mairun kalmad.»

a;t ^ i> L£ : jiî W î j . ot

\^\ ji . i^: ^

& ¥ahya b. Saîd'den: Abdurrahman'm kz Amre'ye:

«— Hedyini (kurbanlm) gönderip kendisi kalan bir kimse-
ye bir ey haram olur mu?» diye so-dum. O da Hk. Aie'nin öyle bir

(42) Buharî, Hacc, 25/09; Müslim. Hacc, 6/36&, Aynçabkz. ey,banî, 398.
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rivayette bulunduunu nakletti: «hrama girip telbiyeye bala-
madan hiç bir ey haram olmaz.»

^ > ;Ji . ^kk ;>i6 * <Jj ^> iAi. iuu
'jf^j

'gJ V
' y^V* r*>Y' i>f y ^

'^y^j y : ûîfr^* r' ^-i^ w? • • '^i

it. Hüâeyrin töimiü Eel^ ]x AbdiUal afüatyor. MM, iki-

yumnu bir adam gördüm. Oradakilere bu adamn niçin 803aindu-

unu sordum. «Kurbanlna iaret taklmasm emretti de onm
için soyundu» cevabn verdiler. Abdulled b. Zübeyr'le karla-
tm, durumu ona anlattm. «Kâbe'nin Rabbine yemin olsun, bu bir

bitfattr.» dedi.

msinMaBk^e:*^m^â Mr kucrtadk hü^vt hâsitlaya-

rak ona Zülhuleyfe'de iaretini takan ve Cuhfe'ye gelinceye kadar
da ihrama girmeyen kimse hakknda» bir soru soruldu.u cevab
verdi: «Ben beenmedim, yapan isabet etmemitir. Çünkü kur-

banlna iaret koyup ona nian yapmas ihramdan önce gerek-

mezdi. Ancak kendisi hac yapmak istemeyip de ailesininyaranda
kalan kimse olsa buyapt isabetli olurdu,»

tmam Malik'e:«Kii ihrama girmeden kurbanlk hayvan gön-

derebilir mi?» diye soruldu. «Evet, gönderebilir, bir mahzuryok-
tur.» cevabm verdi.

«Ne hac ne de umre 3fi^Emak istemeye bir kimsenin kurban-

lk göndem^ mHnte ibnmm girmi saylp saylmayaca»
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soruldu. Buna u cc»vul)i verdi: Bu konuda biz Medine'liler

Hz.Aie'nin u rivayetini esas alrz: «Resûlullah (s.a.v.) kurban-

lk hayvann gönderdi, kendisi kald. Kurbanlk kesilinceye ka-

darAllah'n kendisine helâl ettii hiç bir ey ona haram olmad.»



184

16. IIAC ESNASINDA KADININ AYBAI OLMASI

>.* «*. t, *'

54. NaJÎ'clon: AbdIIah b. Ömer öyle derdi: «Hac veya umre
için ihrama girtMi hay/l Uadn, istedii zananbu ihrama girmiB
ilemini yapabilir. Kakat Kabe'yi tavaf edemez. Safa ile Merve
arasm da sa y cdetno/.. Bunun dnda haccn bütün ililerini
üer insanlarla beraber yerine getirebilir. Bir de temizleninceye
kadçtr Mescid-i Hanm^i ^3U1aat>âz.» *^

('4:j)eybani,'164.



17. HAC AYLARINDA UMRE YAPILMASI
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^iMmh^^m sâ^mh^^^^ s^^e^^ senas.

56. Hiam, babas Urve'den naklediyor: Resûlullah (s.a.v.) sa-

dece üç umre yapt: Biri evval, ikisi de Zilkade aynda.

* J * - *, î

#7. âMtrraTOE^ &mele eî^^tej^de^Ad^mlM Sa-

id b. Müseyyeb'e,

«— Hacdan önce umre yapabilir miyim?» diye sordu. Saîd:

«— Evet, Resûlullah (s.a.v.) hacdan önce umre yapmt»
cevabm verdi.

. ;l j ;i >iû ^ ^^ . jp^ ^ ]^ oî vû«J o; > 'j^
* * - i

.

S. 1^ Mt^^blen: b.M^^i^,O^^^A|^
tab'dan evysd ayndte^im!« yapmak için izin istedi. Öif^#.a4 €b
izin verdi. Ömer b. Ebî Seleme de umresini yapp hac yapmadan
evine döndü.

(44) Buhar (Umre. 26/2), ibn Ömer'den mevsûl olarak rivayet eder.

(45) eybanî. 477.

'
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18. UMRE TELBtYESNNBT

j ^1 iîi yj.y^ ûî ç^^ o- JyJ : ? îji y4 ^ .

59. Hiamb. Utve'd^: Babam umre yaparken Harem-i e-
rife giriaöBtelbiyeyi keserdi.

îmam Malik der ki: «Tmm'den ihramagirm kims^ ^tul-
lah 'igörünce telbiy^i keser»

«Medineli veya baka bir memleketli olup da mikatlardan bi-

rinden umreye balayan kimsenin telbiyeyi ne zaman kesece-
i?»sorusuna cevap olarak îmam Malik «Mikatlardan birinde ih-

rama giren Harem-i erife varnca telbiyeye ara verir demitir^

îmam Malik'ten: «Abdullah b. Ömer'in de böyleyapt riva-

yeti bana geldi.»
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y in;û tfe . çij jj ouju ûi^^ ^ *^ ^ y ijU; ^

6§. HeviEU b. Abdulmuttalib*in tonmn^ MduUah b., Harîs'in

o^u Mükammed atla<^m: Sâ'd b. Ebfi VakfeafllaDolhaE b. Kays,

Muavîye b. Ebî Süfyan'n hac ettii sene, temettü haccndan bah-

sediyorlard. Dahhak b. Kays;

«— Temettü haccm sadece aziz ve®^ edan Âllahn.emrîni

Mlmeyen cahiUet* 3^E|sa]f» dedi. Btmm tilerine Sa'd:

m— Yeemmiyi söylemedin!» deyince Dahhak;

«— Ömer b. Hattab temettü haccm yasaklad.» diye karlk
verdi. Sa'd da cevaben:

*—ReMutt^ (8^.v.) haca temettuu yapt, Inz de onunla be-

raber yaptk» dedi.*''

61. Abdullah k Öme^den: Allah'a yemin ederim ki, hacdan
Mûe ttmte yapmam vb kt^^Btnhk gîhd^rmenu haete
l^e aynâa wme yapmamcbmd^a ^^iM^

(46) Temettü hacc: Ayn 3rl i^n ayn ayn ihrama giî^relc hac ve utnra

yapmaktr.

(47) Ömer'in temettü haccm yasaklad u kitaplarda yer alr: Buhar, Hacc,

25/125 (Ebu Musa'dan); Müslim, Hacc, lâ/lS4.

(48) eybanî, 448.
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i>î MîSî v% . b> j^ ;j t,! }\^\

ji . ^ . Jjo : JlÜ ? ^ ^^iil . ^jJI tjjlj iCij 4l5VI Öj^

\s'4 ^J > cr4jj . ifc» >i iii
. ^^i .

iiViY» i!;îU Jii

62. Abdullah b. Ömr'd^ Mm. hae^ân ile evval, Zilkade
ve Zilhicce aylannda hacdan önce umre yapar, sonra da Mekke'de
kalarak hac zaman haecnu yaparsa, bu kimse temettü hacc yap-m olur. Onun için kolayna gelen cinsten bir kurban kesmesi, bu-
lamazsa hacda üç gün ve dönünce de yedi gün oruç tutmas lâzm-
dr.

îmmyMkû&tMt^Yukcmi^ durum, ayet umreden sonra
hac zamanna kadar Mekke'de ikamet edilir ve ayn yl hac yap-
lrsa, geçerlidir.»

9

tmam Malik der H: Mekkeli olup da oradanaynkm^ ba^m
U iimm^t eden, sonra da hac aoflmmtM umreye girerek Afe/fe-

ke'ye^mhmmmamna kadarmsAi Manm hac zaman gelin-
m4e haccn yapan kimse temettü haçt yapm olur, onun için

km%an kesfmsi, kurban bulamazsa oruç tutmas gerekir. Çünkü
bu kimse Mekkeli gibi deildir.

mam Malik'e:

«— Mekkeli olm^^ tee^am^ tmreye girerek Mekke'ye
gden ve hac zamamna %BâBxM^sk^ÛB kalp haca ifa etmek iste-
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yen kimse temettü hacc m yapMiiij saylr?» diye soruldu. mam
Malik u cevab verdi:

«— Evet, temettü hacc yapm sayltt^ o her ne kadar Mek-

ke'de kalmt^^ dm Mekkeli §iM deildir, m-^m df^K^^gelmii^-
tir. Onun için Mekkeli olmayanlaragm^m kmrbmmM', karhan
bulamazsa oruç böyle kimseler için farz olur. Böyle biri Mekkeli ol'

madii için, daJa sonra durumu kendisine ne gösi

mez.»*^

63. Saîd b. Müseyyeb'dcn: Her kim evval, Zilkade veya Zil-

hicce aylarndan bilinde umre yapar da hac zamanna kadar Mek-
ke'de ikamet eder ve haccn ifa ederse, o kimse temettü hacc yap-m olur. Kolayma gelen bir kurban keser, kurban bulamazsa üç

gün hacda, yedi gün de dönünce oruç tutar.^**

(49) eybanî, 451.

(50) eybani, 454.
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20. TEMETTÜ' KACCININ YAPILAMIYACAI

DURUMLAR

âJ^^mm - X9 ^^^^ Lr^j * jC^M ^j^^ « * ^/(^^

« ii^ij # wü^ j^^i Liis^ .^1 y ^ .^1
^i^' Ji. u ^ : iuu "jî» ? Jüui ^Ub- Ji.

64. mam Malik'tea; Ife- Jiagt mmi, Zilkade veya Zilhü^e
ablarndan birinde umre yapar, mra da mme dönerek omm hMC
mmmu gelir hacmn ifa ed^rse^ âna kurban gsr^^m^* ^nkû hur-
bmn^^^kmnda vmmyw^k^mrnantmka^Mî^k^'d tor-
tn^ ederek haccm ifa edenler için arttr.

Her kim ki baka memleketlerden Mekke'ye gelir, orada ika-

met ederek hac aylarnda umreye girer sonra da hacc ifa ederse,

temettü haccyapm saylmaz. Onun için ona kurban kesmek, bu-
lamazsa oruç tutmak gerekmez. O, adeta Mekkeli gibidir.

«Mekkeli olup da smra veya herhangi bir yolculua giden
kimse Mekke'de ikamet etmek isteyerek oraya dönerse Mekke'de
ailesi bulunsun bulunmasn Itae aylarmda umreye bsmm
da orada ifa ederse, umre^irerken de Resûlullah'a imJ^â mi*
kaüanndanM^^rym ^ste vedimde girerseta Mstm hmstW
Msttu yapmsf ^tir muf* sorusuna, îmam Maliku cevab vermi-
tir: Temettü hacc yapana farz olan kurban veya oruç buna gerek-
mez. Çünkü Cenab- Allah Kur'an- Kerim'inde; <^Bu (hüküm);
ehliy Mescid-i Haram (civarmda) oturmayanlar içindir,»
(Bakara, 2/196) buyurmutur.
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UMRE LELGL MUHTELFBmwe^

65. Ebû Hta^e, Resûlutdbm Cs«a.v.) ^le %^r^rduunu
naklediyor: «ki umre arasnda ilenen (günahlara umreler
kefaret olur; makbul olan haccn karl ise cennetten
baka bir yer deildir.»'^^

66. Ebû Bekr b. Abdurrahmandan: Resûlullah'a (s.a.v.) bir

kadn gelerek:

«— Hac için hazrlanmtm, bir engel çkü!» dedi. Resûlullah

(s.a.v.) ona:

«— Ramazan'da umre yap, çünkü o da hac gibidir» bu-

yurdu.

(52) Buhar, Umre, 26/1 ;
Müslim, Hacc, 15/437.

(53) Ebu Davud, Hacc, 11/79; Tirmizî, Hacc, 7/95; Nesai, Syâm, 24/6; bn Mace,

Hacc (menâsik), 25/45. Ayrca bkz. eybanî, 450.
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67. Ömer b. HatLab'tan: Hacla umre arasm ayrnz. Çünkü
hacla umre arasnda zaman brakmanz, hac aylan dnda umre
yapmanzdan ve umrenizin eksiksiz olmas bakmndan daha iyi-
dir.

Ur >J i^jij ^1 'ö^.^ ^3 c4J\ LÛJ . 5^ iL j^i : AJU Jlî

68. tmam Malik âyla den^ft£nu^^mmm g§r0Osmm h
Affanm^ imz umrelerden MMne'ye dönünceye kadar bim^^
inden innmsdi.

mam Malik öyle demitir: Umre sünnettir. Hiç bir tnüslü*
mann onun terhedilmesine müsaade ettiini bilmiyorum,

îmam Malik öyle demitir: Hiç kimsenin senede birkaç defa
umre yapmas görücünde deilim.

toik öyle demitin Umreye giren kimse ailesiyle mü-
bulunursa, kurban kesmesi ve um reye yeniden girmesi

îr. f*&krar ihrama girerken ilk ihrama girdii yerden girme-
lidir. ayet buras mikalndan uzakta ise mkat yerinden girebi-
lir.
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mam Malik'lcn:

M^e'ye umr^^tmi olarak kimse cünüp^a ab"

tkm^^^mnk Kâbe*yi tavcf^, ^ Meroeanmnmda sa'yi-

ni yapsa, daha sonra da ailesi ile cinsi münasebette bulunsa ve bi-

lahare bunlar hatrlasa, gusleder veya abdest alr, sonra tavaf ve
sa'yini yapar, daha sonra da yeniden umre yaparak kurban keser,

kadn da ihraml iken eiyle cinsi münasebette bulunsa ayn eyle-

ri yapar,

îmam Malik'ten-

Ten'im'den umreye balamak isteyen kimse, eer Harem'den
çkmak isterse çkar, oradan ihrama girer. Çünkü Resûlullah'n

(s»a.vJ tayineUii mikatlardan veya Ten'im'den daha uzakta bir

yerden ihramagirmek daha efdaldir.
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22. HRAMDA BULUNAN KMSENNNKÂHI

69. Süleyman b. Yesar'dan: Resûlullah (&^.v4«Eb&IWt* ile
ensardan bir zat gönderdi, Ham'i^^zWs^\mi^ lnlan veMlk^^Jtodisîne nikâhlatt. Kendid ise heâl^#^Ü^^Mâl
çkmamt.

70. Abdüddar oullannm kardei Nübeyh b. Vehb'â^ Ebam
b. Osmn'm hac ^ri olduu zam^Qmm b. UbeyMlah ona lâr
haber göndeM^ «^ybe b. Cüb^ln kzm Talha k ^^1^^
nkâMamak istij^mm, onmipn senin de orada bulunman istiyo-

dedi.O wmû& Öm^ d%Bbâ&^ ihraml idiler. Bunun üzeri-

ne Eban öyle dedi: Ben. Osman b. Affan'dan Hz. Peygamber'in
«hraml bulunan bir kimse bakas ile nikâhlanamaz» ba-
kas için nikâh kyamaz ve kz isteyemez» dediini duydum.^*

fl t

71. Ebû Gatafan b. Tarif el-Mürrî'^n: Babm ihlTOil
iken bir kadnla nikahland. Ömer b. Hattabbu nikâh M-
medi.^

(54) Müslim, Nikâh, 16/41. Ayrca bkz.eybanî, 436.

(55) eybanî, 438.
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72. Abdullah b. Ömer'den: hramda bulunan kimse, ne kendi-

si^^ne de bakas için nikâh kyamaz, kz iteyemez.'^^

. 4 fil , :ü b! !üî;; :Jj : f>;j t ^ . iJüU jî

73. tmam Malik'ten: Sa'd b. Müseyyeb; Salim b. AbdiUah ve

Süleyman b. Yesar'a «hramda bulunan kimsenin nikahlanma ve-

ya nikâh kyma durumuyla ilgili» bir soru soruldu. Onlaru ceva-

b verdiler:

Uu^üffîi^ Ufmaaaie kedisi için nikl&Q:^iiMir, ne de
bakas tâkSk ky&lMt,*

«Kansnboam alan bir kimse ihramda iken henü;z i^dbiti

dolmam olan karsna dönmek istese dönebilir mi?» sorusuna
tmam Maliku cevab verdi:

«— Eer iddet müddeti dolmam ise, adam da henüz ihram^
da iken karsna dönmek istiyorsa dönebilir,»^"^

(56) eybanî. 437.

(57)Hanef Mezhebine göre, ihraml nikâhlanabilir, ama öpme ve birleme
yasaktr.
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23. HRAMLI KMSENN KANALDIRABLMES

74. Süleyman b. Yesar'dan: Resûlullah (s.a.v.) ihraml iken,

LîLhyey Cemel'de, tepesinden kan aldrd.

Lahyey Cemal: Mekke yolunda Medine'ye daha yakn olan bir

yerin addr.^*

7i. M^nUah b. Ömer'in: lhrax@lkteta^ kta^ m^&SWt
kainadkça kan aldramaz.

mam Malik de bu konuda öyle der: thramh olan ancak za-
ruret halinde kan aldrabilin^^

(58) Buhar, Cezau's-Sayd, 28//11; Müslim, Hacc, 14/88.

(59) eybanî,416, 521.
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24. HRAMLININ AV KTND£N YEMESNN CAZ
OLDUU tlALLEK

76. Ebû Katade anlatyor: Mekke'ye giderken Resûlullah'la
(s.a.v.) beraberdim. Ben ihramszdm, ihraml baz arkadalarla
onlardan ayrldk. Bu arada bir yaban eei gördüm. Atnun üze-
rinde dorularak arkadalardan kamçm istedim, vermeler.
Okumu istedim, onu da vemdbi^. Sonunda k^dim alataE ya-

ippni Mdum. Eündm baz atep yrty hamm ^mmik Mm.
P^lpBftb®^^ ydstiinee durumu sordular, peygamberimiz a-mmm-
bt^^i; «O, bir nevi nzktr, onu size AJlah yedirdi.»^

* • • - 1 ' 'V II - • - *

- J^^J * ^JV^
• *

77, Hiam babas Urve den naklediyor: Zübeyr b. Avvam ihra*

ma girerken azna kurutulmu ceylan eti alrd.^^

1 l* I ' = . L -'.V i i "t ' *' - 1

(60) Buhar, Cihad, 56/88; Müslim, Hacc, 15/57, Aynca bkz. eybanî, 443.

(61) eybam, 443.
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78. Zeyd b. Eslem'den: Ebu Katade'nin yaban eeiyle ilgili

anlattklan aynen burada da anlatlr. Ancak Hz. Peygamberin
sözünde «... Yamtuzda onun etinden var m?» ilavesi vardr.

^J^^J^'^i- ö^^' oe: w' ^ 4ÎJ ^(î . ^uJ -^(j^

A ü^; y ji-ji . j;:-V JJ^ * ,c>^'i f^-i^' k • '^^^

79. BeU m^tyor: Resûltdis3 (s,a.v.) Mekte'ye doru yokt

çkt, ihraml idi. Revha'ya gelince birden yaral bir yaban eei
gördüler. Durumu Resûlullah'a (s.a.v.) haber verdiler. Peygambe-
rimiz:

«—Dokunman, nere^ise sa^M ggli^ ktyurda. Bu si-

rada BBhâ gddi. Yalban ^^^în sahibî o idi. Hz» Peygamb^e:

«— Ya Resûlullah! stersen bu ha3rvan size vereyim.» dedi*

Peygamberimiz, Ebû Bekr'e emir verdi, oradakiler arasndah^-
vamn etini taksim etti.^^ Sonra yollarna devam ettiler. Eu^^^
ile Arc arasncküd Üsabe*;^^lince bir de bakükur kigâg^ 1s^9
sim bacaklar arasna l^^mif atlan ok vta^^^k hSm^ sapl
temMr inliyor.Bumm ü^stto Hz. Pt^mxâm1âtûmm
kafilenin arkas kesilinceye kadar yaral hayvan kimse rahatsz
etmemesi için banda beklemesini emretti.^^

(62) Yaban eeinin yenilmesi, daha sonra yasaklanmtr.
(63) Nesaî, Menasik'ul.Hacc, 24/78. Ayrca bkz. eybaoî, 442,

Revha: Mekke ile Medine arasnda biryer
Üsâbe: Bir yer veya bir kuyu ad.
Ruveyse: Bir yer ad.
Arc: Haremeyn arasnda bir mevki.
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80.Mm Hüreyre anlatya Bahreyn'e gitmitim. Rebeze'ye

bîtindea alcbklan av eUmlen yiyip yiyemiyecökierini sordlar.
^yebileo^âtinî B^et^m. Sonradan da yenip yenmeyeceinde
üpheye dütüm. Medine'ye gelince durumu Ömer b. Hattab'a

anlattm: Hz. Ömer:

«— Sen ne cevap verdin?» diye sordu. Ben:

«— Yiyebileceklerini söyledim.» dedim. Bmun üzerine Hz.

Ömer:

«— Eer baka türlü bir cevap verseydin sana neler

yapardm? (yani cezalandrrdm!)» dedi.^*

81 . Ebû Hüreyre, Abdullah b. Ömer'e aüa^yor: Rebeae'de

ifa^aas^ bir toplulua rasadm. Bana av eti konusunda bir fotva

^m. de yiyebileceklerini söyledim. Sonra Medine'ye gelerek

Öm^r h. Hatteb'n hmuruna çktm. Durumu bir de ona sordum.

(64) eybanî, 442.

Rebeze: Medine yaknlarnda bir yer.

Bahreyn; Basra ile Umman arasmda bir yer.

av 1^ yediini görer«^
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«— Sen ne fetva verdin?» dedi. Ben de:
«— Yiyebilirsiniz,» dedim, diye cevap verince:

«— Eer baka türlü fetva verseydin sana muüaka ceza verir^
dim.» dedi.

jd>^ >i5r uj p . 1^;: : ju . cj^ : yu ?

> !>;ai . g^u
.

j^L ^

* ^-îfi o4iî : i*'w:* / . ;su ü s;;* a^L-j 'j^ . jü

82. Ata b. Y^mt'^m Kâ'büJ.Ahbar,am tanüSannda bir grup
insaMa karlat. Onlar yolda bîr müddet gittikten sonra av eti
Mn^ttard. Kâl) onlara bu eti yiyebileceklerini söylemi. Onlar
Meffine'ye gelince durumu Ömer b. HatLab'a anlatülar. Hz. Ömer
onlara:

«— Size yenebilenine dair fet^ Hm diye sordu.
Dnlar:

*— Kâ'b» dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer;

«--BdMiMSeye kadâr onu size bakan tayin etmitim.» dedi.
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Daha sonra bu kafilo Mokke yolunda bir yerde çekirge BürUsU-
n# rastlad. Kâ*b onlara çekirgeleri yakalayp yiyebileceklerini
söyledi. Ömer b. Hattab'a gelince bu durumu da arzettiler. Hz.
Ömer:

Neye dayanarak bu fetvay verdin?» di^ mtân. M*b da:

«— Deniz avna!» diye cevap verdi. Hz. Ömer:

«— Ne biliyorsun?» dedi.

KâTî:

«— Ey mü'minlerin emîri! Kuvvet ve iradesiyleyaadm Al-
lah'a yemin ederim ki senede birkaç defa ky^ya vuran balklanian
onlann fark yoktur.» dedi.

tmam Malik e:

Yolda rastlacauav etini ihramh kimse satn alabilir mi?»
diye soruldu.u cevab verdi:

«— ayet imci aday için avlanm da ona ikram ediliyorsa
bence satn alamaz. ayet ihramstz kimse kendisi için avlam d^,
ihramh da tesadüfen buna rastîamsa satm alabiUr, bir mahzur
yoktur.9

îmam Malik'ten:

*^MmmdU^^s^m mffys^^ ismnMd av eti ile

ihrama girerse, bu eti ailesine göndermesi gerekmez, ama gönder*
m^Ptâe de bir mahzur yoktur,»

mam Malik'ten:

«

—

Denizde, nehir, göl ve benzen yerlerde avlanan balklar ih'

ramhya helâldir, onlar avlayabilir.» ®^

(65) eyban. 444.



26. HRAMDA BULUNANKMSENNAVMÎMJirai
YYEMED HALLER

83. SaTî b. Cessame el-Leysî anlatyor: ResûluUah'a (s.a.v.) bir

yabaa eei hediye etmitim. O srada Ebva'da (veya Veddan'da)
bulunuyordu. Resûlullah (8.a.vJ hediyeyi kabul etmedi. Bunun
üzerine üzüldüümü gMnce:

«— Asla kabul etmezlik yApmuzdnif ÜEikat biz ihra^da-
yz.» buyurdu.»^^

û! d »>ri^' ait i>p *^ c^î ^^ ^ i ^uii 0^ i^^ "

84. Abdurrahman b. Amir b. Rebia'dan: Osman b. Affani bir

yaz günü Arc'd& ihraml bir yasay^tte f^rdüm. Y^^ünü Jurmz
t^kli y^^âm y&p)m4, sa^^ bir örtüyle örtmûtt. Sonram-
diine av eti getinldi. Arkadalarna;

«— Yijdniz!» dedi. Onlar:

Sen yeraiyormusun?» sordular. Osman ^-.a,):

Ben sizin durumunuzda deilim. Bumta^^ için a^g^f
mtr» cevabm verdi.

(66) Buhar. Cezau's-Sayd, 28/6;Müslim, Hacc, 15/50. Aynca bkz. ^banî, 441.
Ebva: Medine'ye yirmi üç mil uzakta bir yer

Veddan: Cuhfe ile Ebva arasnjda Cuhfe'ye 6aha yakn büyükçe bir kÖy.
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, ^ÜT alU fcUS ulî • ju^ ^v^ !>•
'^^

* y^j • ^
|.i t asrui â;u . >j -lJ ^\ J\ : iuu jj^-j

^ ,.>J t^>: jj JUi 4 ol âij . î^J Jî : cJûi î

ji-' 'jt i4Ji ^ :xii . j>v öf ^ ^ 'Hj .

: ;jj iiiî 6i
jîf . î:^!3 l^ir <i ü . a&l: 'ji .^ij

M Urve'den: Mû'mnlerin annesi ^^^<r.a.)> ürv^'y» i^le âe-

iB! I^efmim zaten on gece. üphdLez^yorsan av eüni ^me.^^>

mam Malike: «hramda bulunan bir kimse için av yaplsa,

ihraml da bu avn kendisi için vurulduunu bildii halde ondan

yese ne olur?» dendi. mam Malik: ^A^i kendisi vurmu gibi ceza-

landtnlr» diye cev^ verdi.

«kramda bulunm birine ya av yapar yersin, ya da ölmü hay-

vm eti yesdal diye zor kullamhrBa ne 3^|mr?» sorusuna Lnam
Malik u cevab verir: ^Ölü kaymran 0iM yer. Çünkü Cenab-
Allah hangi âummââ ûlUfm t^m ihmmimmm etiyem^mm
av yakalamasna müsaade etmemitir. Halbuki zaruret halinde

ölü hayvan eti yemesine izin vermitir.»

«hramlnn öldürdüü veya kestii av hayvann ihraml ol-

sun, ihramsz olsun kinm yiyemez. Çünkü o, meru bir ekilde ke-

m^l^S^ildir. Bilerek u^ bihrmerek bu etten yemek haramdr
Av hayvanm vuran $mtr& da ondan yiyen kimseye av vurup da

yememi kimse gibi sadece bir kefaret gerekir,

(67) Hz. Aie'nin zaten on gece dedii Zilhicce aynn ilk on günüdür. On gün av

eti yemesen ne olur? demek istiyor. Bir de er*i hususlarda üphe edilen e-

yin terk edilmesine iaret etmektedir.
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26. HAREMDE AVLANABLECEK HAYVANLAR

88^lmm Malik'den: Hamm dahiimde avlanan her eyi. Ha-
remi nm'i^nie köpek salpMMt fîhraml bulunmak zorunlu ol-

mayan yer) öldürülen av yemek helâl deildir. Bunlar yapan
kimselere av yapm cezas verilir.

MM'e av üzerine gönderilen köpek amm Hnrem dahilini
yethalam bu m ymmez, Ammk^ tu p^ilde yapanm^^ yt^*

Yalnz köpeiHm^m dahiline yakn biryerden saldrtmam
Mmak arttr, aye^ tfaren'e yakn biryerden köpeini avn üzeri-

ne salmsa av cezas gerekir.
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27. HAREM DAHLNDE AVLANMANIN OEZASI

0 -

»jî *j 'piij ^1 "jsi u jL. *jiJ Cmö^ {.kil [y.} J^l}

ui: i5» . >^ iti 'ji . jiAi- i»i â;!j is-s

. *;û jj:^ >i s^ i,î liiî* >v»j

• >i f>î* t»* r-^^' »j^

87. mam Malik'den: Allah teâlâ, Kur'an-Kerim'de öyle bu-
jrurmutur: *^Ey inananlar!hraml iken av öldürmeyin, BU
le bile anu öldürene, ehli hayvanlardan öldürdüü kadar
olduuna içinizden ihi mdil kimaenin hükmed^emig
Kâb9^0 ^^i^mj^ bir kuHfoni ödeme, yahut dükünlere ye-

nteft yedhrme fekUnde k^kreiym da yapttmn arlm
tatmak üzere bunlara denk oruç tutma vardr»,.^^

îmam Malik ten://rama girmeden avlad hayvan ihrama
girince öldüren kimse, ihraml iken onu satn akp^radctn onu
kesen kimse gibidir, Allah bunu yasak etmitir. Böyleyc^mm ce-

zas vardr.

(68) Maide sûresi^S.
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Biz Medine'[ler arasnda ihramh iken ava atp vurann ate-
hine cezaya hükmedilir.

îm&m Matîk Hsa«m-i erifte avlanmann cezasyla ilgili ola-

rak da öyle der:

«Harem^de avlanatümrUk Q0Ü du^d^umm hMk^

dir ed^» herdükün durumdmiimkûnsmin günlük yiyecei de
bif'mM stail km^fimr, veyah^Uüd yerine bir gün oruç hesa-
b yaplr. Böylece doyurulmas gerekli dükünlerin saysna göre
oruç tutmak icap eder. Mesela, on tane düküne her gün birer
müdlük yemek vermek gerekiyor da bu mümkün olmuyorsa ongün
oruç tutulur. Doyurulmas gereken fakir says yirmi ise yirmigün
oruç tutulur, altm§sa altmgün tutulur.»

Har^ dahiliMe ^Eim^z €4âuu halde avlanan kimsenin
mmmfiû ilgili olaifak da îftâam MkHk öyle der ^arem dahilinde
ihramsz olarak av hayvan vurana verilecek ceza da ihraml iken
Harem'de avlanana verilecek cezann ayndr.»
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28. HRAMLI t ÖLDÜRÜLEBLEN HAYVANLAR

88. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
mutur: «Be cins hayvan vardr ki ll»^wiwitt onlan öldür»
]n«siJQLâe hiç bir günah yoktun Karga» çaylak, akrep, fare,
saldrgan köpek.»"^

89. Abdullah b. Ömer, Resûlullah'n (s.a.v.) öyle buyurduu-
nu naklediyor: «Be çeit hayvan vardr ki kim ihramh iken
onlan Öldürürse kendisine hiç günah yoktur: Akrep, fare
karga, çaylak, saldrgan köpek.»^^

90. Hiam, babas Urve'den naklediyor: Resûlullah (s.a.v.)

öyle buyurmutur: «Be asi vardr ki Harem dahilinde öldü-
rülebilirler: Fare, akrep, karga, çaylak, saldrj^an köpek»^^

(69) Buhari, Cezau's-Sayd, 28/1; Müslim, Hacc, 15/76. Aynca bkz. eybanî, 427.

(70) Buhari, Bedul-Halk, 59/16; Müslim, Hacc, 15/79. Aynca bkz. eybanî, 428.

(71) Müslim (Hacc, 15/68), mevsûl olarak rivayet eder.
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> f U 4 .-^» Usdlp . JJli a^ili .^li o^VI . ^ûii . 1^

'^ u v . V bji ^> u . ;û âî oû
.
f>3

91 . tbn ihab'dan: Ömer b. Hattab, Har^ dahilindeki yüan-
lann öldürülmesini emretti.

îmam Malik'tan: Harem dahilinde öldürülmesi emredilen
saldrgan köpek; herkese saldran aslan, kapkm, pars ve kurt gibi
herkesi korkutan hayvanlardr.

Baz yrtclar da vardr ki aldrmazlar. Mesela srtlan, tilki,

kedi ve bunlara benzeyen bakalar gibi, îhraml bir kimse öldiire-

mez. ayet öldürürse fidye verir. Resülullah'n (s.a.v.) belirttii

karga ve çaylak 'tan baka zarar dokunmayan kular ihraml bir

kimse öldüremez. Eer öldürürse fidye vermek idamdr.

(72) eybanî, 429.
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92. Rebia b. Ebî Abdullah b. Hüdeyr'den: Öm^ b. Hattab'i
Sükya'da devesinin kenelerini toprakla temizlerken gördüm. O
srada ihraml idi.'''*

mam Malik: «Öen böyle bir eyi uygun görmem.»'^*

93. Alkame b. Ebî AlkameâM^Met tfcâklelyorî Hz. Aie'ye
ihramhmn vücudunu kayp kayamayaca konusunun sorul-

duunu iittim. Hz. Aie:

«— Evet, kasn. Eer ellerim balansa ayaklarmla
kardm» cevabn verdi.'"'

94, E^yüb b. Musa'dan: AbdtidJah b. Ömer ihranü ikm#^ûn-
deki bir ârdan dok^ ^^m^ bakt.

(73) Sükya: Mekke ile Medine arasnda büyükçe bir köy.

(74) eybanî, 433.

(75) eybanî. 435.
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95, Nafi'den: Abdullah b. Ömer, ihraml bir kimsenin devesi-

nin kenelerini temizlemesini iyi görmezdi.''^

. J!

96. Ebû Meryem'in torunu Muhammed b. Abdullah'tan: Said

b. Museyyeb'e:

«thmmda iken knlan taos^oa hsUanda» Mf soru «ördnn.
Mi^ c^m» ^^abnt

îmam Mafîk'e «Kulandaki ardan ik|ipît@den bir kimse-
nin ihramh iken kulana koksuz ban (sorgun aac damlas)
damlatmasnda bir mahzur var nudr?» diye soruldu. O da:

«— Bir mahzur görmem. Ancak bu bitkiyi azdan damlat-
mak daha dorudur» cevabm verdi.

îmam Malik'den: îhraml'birinin sivilcesini yarmasnda, ç-
bamn patlatmasnda, kökünü kesmesinde zaruret varsa bunlar
yapabilir.

(76) eybanî, 432.
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müy^âsnt^yerne hacca gIdIlmes

ri;;! .^ .il u..; j^;^ i^ ^J ^»sr : jû t ^;^

J^ J^^ - >L. jlü jiij . <^

97. AbdulUb^ k Abbas'tan: Fadi b. Abbft9« R^(UoUah!in

^(MeMrkan gel^sdEHry sormakMeiL FacBlaI^^ bakif-

maya baladlar. Bmûj^tm peygaadb^i^^uâ^haanMr
tarafa çevirdi. Kadm:

«— Ya Resûlallah! Yal babama haüga gitmek farz oldu, fakat

Qhm^ ^»made duramam Ymne hac^hm pdebâlir miyim?» di^-

ye Bordu. Ites^UuUah (s.a.v.):

«— Evet.» buyurdu.

Bu olay, veda hacc srasnda cereyan etmiti.''''

Ha^, MtMUslim, Hacc, 1/407. Ayncâ ykz, eyban!, 481.
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31. HAC ESNASINDA DÜMAN MUHASARASINA
URAYANIN DURUMU'»

1^ I cd Örfi ^ * j:^ Lr^ 6i î ju . jîüu ^â>. - ^A

^ îH ii efe • lAiö jû js- ;>* ijLj . ^jjj . [s'^\

^ o!^ i*- 0^ * Of >:^i >i J->^^ y ;j ;i . csv»

98. imam Malik'ten: Düman tarafndan muhasara edilerek
Beytullah' tavaflarna engel olunan kimse, ihramdan çkar, kur-
bmm keser, muhasara edildiiyerde tran olur. Bu kimse ayri'

m kaza yapmaz.

(78) Hanefi mezhebine göre: Haccetmek niyetiyle ihrama giren bîr kiî hac ya-
pamayacak olursa Harem 'de kesilmek üzere bir hedy kurban ya da paras-
n gönderir. Bu kurban kararlatrlan günde kesilir, ihramh da ondan
sonra ihramdan çkar ve gelecek sene de tekrar bu haccn kaza eder. Eer
kran hacc yapyor idiyse, hedy kurbann bir tane deil iki tane gönderir,
gelecek sene iki umre ve bir hac yapmas icap eder. Sadece hac yapmak üze-
re ihrama girmi idiyse, bu umrenin yerine bir umre yapar.
Hacca engel tekil eden sebepler ikiye ayrlr; 1- er'î sebepler, 2- Hissî se-
bepler.^ vdbepler unlandr^ Kadnn Jcocasn kaybetmesi, ihrama girdikten
«onra mahv^ri te^ yeya o kaito boâfi^tfs veya ö^leStsto"kocann
kar^r^Ei^neö, ihraml k^inift j^eee^nî kaybetme! ^îajasiyle yola
devam etme imkânnn ortadan kalkmas.
Hissî sebepler unlaJ^jp; hraml kiinin arada dâ^^ vehmm^ ^rtc
hayvanlarn bulunmas sebebiyle hacctn gereklerini yerine getirememesi^
hasta olmas ya da hapse atlmas.
hramh kiinin bir engelden dolay hac yapamamas üzerine göndermi ol-

duu veya kesmesi icap eden kurban kesilmeden önce ihramdan çkmama-
s gerekir. ayet çkarsa veya ihraml iken yaplmamas gereken yasaklan
yaparsa, aynen normal hac vecibelerini yerine getirirken çekmesi gereken
cezalar çeker. (el-Fkh Ale'l-Mezaiibi'l-Erbaa c.I, s. 701).
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Bana gelen rivayete ^öre Hesûlullah (s.a.v.) ve ashab iîudey-
biye'de böyle yapmlardr. Kurbanlarn kesmiler, saçlarn t-
ra ettirmiler ve Beytullah' tavaftan, kurbanlar oraya ulama-
dan önce ihramhya yasak olan her eyi yapmaya balamlardr.
Daha sonra Hz. Peygamberin ne ashaptan birine ne deyannda-
kilerden kimseye yapamadklar bu tavafn kazas ve iadesiyle il-

gili bir ey söyledii bilinmemektedir.

. . i ^uî Jjj . û^ oiü . cJ ^ J^iiû ;i

;i .
;;u:.ij ^ ^( ur . jâi, >s.i . v iuu Jû

99. Nafî' anlatyor: Abdullah b. Ömer siyasi kari^kkklaftn
(fitne) zuhur ettii zaman Mekke'ye dc#ru yola çlanca öyk ded;
«ayet Beytll^'î îta^etmeo^^ ^^^^ elwa^ teTO(8âh*îö
toiVj mlftfife temleryaptmz gibi yapanz.» DaTta sonra
K^ûlttllah fi.iuv.ym Hudeybiye'de Umre için ihrama girdii gibi o
St îçîft Itafta girdi. Bilahare Abdullah duruma bakarak:
«Hac da umre de ayn eydir.» diyerek arkadalarna döndü ve:
«îkisi de ayndr, ahidim olun ki hacla umreye beraber niyet edi-
yorum» diyerek sözlerini tamamlad. Daha sonra BeytuUaha ka-
dar gelerek tek bir tavafyapt, bunu kafi görerek kurbamm gön-
derdi.

In^nt Malik'ten: Biz Medineliler arasnda da düman târa-
fn^% muhasara edilen kimsenin durumu, muhasaraya urayan
peygamberimiz ve ashabnn durumu gibidir. Ancak, düman ta-
rafndan deil de baka bir mani dolaysyla tavafn yapamazsa
Beytullah' tavafetmeden ihramdan çkanaz,^^

(79) Buhar, Megâz, 64/35; Müslim, Hacc, 15/180,

(80) eybanî, 394.
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82. DÜMAN DIINDA BR ENGELDEN DOLAYI TAVAF
YAPAMAYANIN DURUMU

100. Abdullah b. Ömer'den: Hastalktan dolay muhsar kalan
kimse Beytullah' tavaf ve Safa ile Merve arasm da sa'y etmedik-
çe ihramdan çkamaz. Bu durumda ayet elbiselerini giymek, ilaç

almak morunda kalrsa bunlar yapar, fakat ûdye vermesi gere-
kir.«

101. Hz. Aie'den: îhramh kimse BeytuUahi tavaf etmedikçe
ihramdan çkamaz*

102. Eyyûb b. Ebî Temîme es-Sahte3ram, Basrah bir adamdan
naklediyor: Mekke'ye doru yola çktm, bir süre gittikten sonra
uyluk kemiim knid. Mekke'ye haber gönderdim. Orada bulu-
nan Abdullah b. Abbas'la, Abdullah b. Ömer ve dierlerinden hiç

kimse ihramdan çkmama izin vermediler. O vaziyette suyun ba-
nda tam yedi ay ikamet etmek zorunda kaldm. Bilahare Umre
yaparak, ihramdan çktm.

(81)eybanî, 508.
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103. AbduUab b. Ömer'den: Beytullah'a vartnad&n bir hasta-

lktan dolay muhsar kalan ö^âbe'ye ulaamayan) kimse, Kâbe'de

tavaf edip, Safa ile Merve arasuuk sa'y etmeden ihramdcm çka-
maz.

Süleyman b. Yesar'dan: Saîd b. Huzabe el-Mahzumî Mek-
ke'ye giderken^rolda sara haatabna yakaland. îhraml idi. Yol

üzerindeki suya gelen birine sorarak Abdullah b. Ömer, Abdullah

b. Zübeyr ve Mervan b. Hakem'i buldu. Bana gele^durumu onla-

ra anlatt. Hepsi de teda^^ gp^^^Etâ^m ve §dye vermesini, iyile^

ince yapp îhTâmdani£IEn^ffîin« f^cek sene de hac <&Mm
uygunhr kurban kesmesim sÖylciGffî^.

mam Malik der ki: Dümann dnda bir engelden 4olay
trwJt90r kalann (Kâbe'ye gidemeyenin) durumu biz Medineliler

arasnda da böyledir, Ebû Miyyüb el-Ensari ile Hebbar b. Esved
hacca yeti^mmyB bg^^am g&nâ geldiklerinde^ Hz, Ömer onlara,

umreyapm^ ihramekm ^malarm, eonm da Umtmm^ane^
dönme^ni emretmitL Aynca ertesi sene haclartm ifa etmd^t-
ni,k^m kmnel&'inU buhme^arsa üç gün kmsâa, yedi gün ik
dönünce toplam on gün oruç tutmalarn emretmiti.

mam MaUk'ten: hrama girdikten sonra hastalk, günleri

^mnOi £pfetmmgM c^Uerrien dolay muksar kalan,

hâccm zamannda ifa edemem MMmlm mahsar saylriar,

Muhsar kalann yap^sM ger^mUri yapartar.

mam Malik'e «Mekkeli olup da hac içân ihrania giren, sonra

da bir yeri knlan, yahut iddeÜi kann animia yakalanan kimse-

nin ve kocasndan b<^^ankabm cbarmn» sorul4uimd« öyle
de#: Bu drmt^^i km^dermuh^ Omcca gitmeat engellen-

mi) saylrlar. Mekke'ye dardan gelip de mMihsmtkeda^lhmt
gulanan bunlara da uygulamr.

«Hac aylarnda umresini yaptktan sonra hac için ihrama
#r&F^ Mekke'de kalan kimsenin b^ yeri krlsa v^a herkesle

^manmda vakibsisi^pma mkânun bulamada^ i^rle^

Mr te^ftia te*^et Mea^^ konusunda da hmm Slâlik

öyle der:

*'Bana kalrsa orada iyileinceye kadar kalr, iyileince Hill'e

Ç^arak tekrar Mekke 'ye döner, tavaf ve sa'yi yaptktan sonra ih^

ramdan çkar. Ertesi sene de haccn ifa ederek kurbanm kes^r,»
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M^cko'dcn hac ivin ihrumu ginÜkio sonra tavafvo sa*y>ni ya-

pnca hastalanp herkesle beraber vaktinde vakfeye yeliencyen
kimseyle ilgih olaruk da tman Malik öyle der:

Hacc ko^rdlj zaman elinden gelirse Hill'e çkar, 0rmian
umreye girerek tavaf ve s&y ympar. Çünkü ilk tavajfknda Umrece
niyet etmemiti. Ertesi sene de haccn ifa ederek km*bann keser.

ayet Mekkedndan gelmi de tavafve saydan sonra haccn ifa

edememse Umre yaparak ihramdan çkar, ancak yeniden bir ta-

vafve sa'y daim yapar, çünkü ilk yapm olduu tavaf ve sa'yde ifa

edemedii hacca niyet etmiti. (Son yapt ise Umre tavaf ve

sa'yidir.) Ertesi sene ise yetiemedii hacn ifa ederek hediy

kurbann keser.



218

33. KÂBE'NtN NASIYLALGU RVAYETLER

>Ö\e dUp V. 4» JU î US;; . â
» ^ 4Ö' j,!^ li* L-i^ i^u :>î : >i jl 4J â;*; jü jü • Juij

104. Hz. Aie'den; Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu: «Görme-
din mi kavmin Kâbe'yi ina ettikleri zaman brahim'in
(a.s.) temellerinden daha dar yapmlari» Bunun üzerine ben:

«-^Ya ü^ûlallahî QsmWk^ ^mkâm^nimmMt^ne yapââ-
yi dî^önösûyor mumm?» âmMm, Hz. Peygamta*:

Eer kavmin küfîirden yeniçkm obnsmayâif mut-
laka yapardm» buyurdu

Abdullah b. Ömer öyle demitir: ayet Hz. Aie, Resûlul-
lah'n (s.a.v.) böyle söylediini duymusa bile, onun Hicr tarafin-
daki iki köeyi istilâm etmeden (selâmlamadan) braktm zan-
netmiyorum. Çünkü Beytullâh' tavaf ancak o zaman tamam
olur,^^

105. Hz. Aie'den; Hicr'de de, Beyt'te de namaz klanm. fark
etmez.

(82) Buharî, Tefsîr, 65/2; Mp^ün. "«'-ft. 13/399,Aynca bkz. eybanJ, 479.
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106. bn îhab'dan: Baz âlimlerimi^ öyle d^ikleriü dfi^

ûnm: «Tavafn tamamlanabilmesi için insanlarn Hicr'in yann-
dan dönmeleri önlenerek arkasndan tavafyapmalar saland.»
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34. TAVAF ESNASINDA REMEL YAPILMASI

Ü i o] ^^Vt >Jl * Ji, ^ 41 J^j ^:, Jl; ;JÎ . .ii

: UoL pU jki 4^ Ji ;j (5jîi >v iuij : iju

107. Cabir b. Abdullah'tan: ResûluIIah'n (s.a.v.) üç avt^^
Hacer ul Esved'den Hacerül Esved'e kadar remel (sert admh
yürüyü)yaptn gördüm.

tmam Malik'ten: Bizim Medine 'de de böyle yapan âlimler ek-

sik olmad.

108. Naf'den: Abdullah b. Ömer, Hacerül Esved arasnda üç
avt rerael yapar, dört avtta da nonnal yürürdü,

109. Hiam b. Urve'den: Babam Beyt'i tavafederken üç avt
rt^k sesle ^yle diyerek koard: «AUahm, senden baka ilâh 3A-
tur, öldükten $onra dirilten semîn.»

(83) Kâbe çevresindeki tavaf maksadyla yaplan her doJama.turuna avt de-
nir.
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i* I

110. Hiam'n babas Urve naklediyor: Ben Abdullah b. Zü-

beyr'in Ten'm'den ihrama girdiini gördüm. Daha sonra da Bey-

tullah'n etrafnda üç avt hzl hzh tavafyaptn gördüm,"^

111. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, Mekke'den ihrattm giniii

zaman Mina'dan dönünceye kadar tavafve sa'yini yapltâs^l. Yine
Mekke'den îhmma girdii zaman tavafe$namn^a %mel de yap-

mazd.

(84) eybani, 456.
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35. TAVAF ESNASINDASTLAM YAPILMASI

112. îmam Malik'ten: Bana ^e/e/ rivayete göre Resûlullah
(sM.vJ Beytullah' tavafettiktenmmmiki rekât namaz kian Safa
ve Merve'ye çkmak istedii zaman da çkmadan önce Hacer'ül
Esved'i istilam ederdi (selâmlard).^

—

113. Hiam, babas Urve'den naklediyor: Resûlullah (s.a.v.)

Abdurrahman b. Avfa:

^Haee^l Bsved'î nasl istilam ettin Ya Ebû Muham-
med?» diye sordu. Abdurrahman da;

Gücüm ^^îgi kadccr isMImn ettim» yorulunca braktm»
cevabn verdi. Bunun üzerine H^. PeygamteK

«—Doru yapmsn.» buyurdu.^®

114. Hiam b. Urve'den: Babam Beytullah' tavaf ettii zaman
Hacerül Esved'in tamamm istilam ederdi. Ancak fenalarsa.
Yemen köesini istilam etmezdi.

(85) Müslim (Hacc, 15/147), uzun bir hadiste, peygamberimizin haccn
anlatrken, Cebir den rivayet eder.

(86) Bu, mürsel bir hadistir, ibn Abdilber bu hadisi, Sufyan Sevri-Hiam-
Babas- Abdurrahman b. Avf senediyle mevsul olarak rivayet eder.



223

36. STLAM ESNASINDA HACERÜLESVED'N
ÖPÜLMES

115. Hiam, babam llnm'den m&M^I^^ Ömerb. H^ttab,
Beytullah' tavafederken Hacerül Esved için öyle derdi: «Sen sa-

dece bir tasn. Eer ResûluHah'n (s.a.v.) seni Öptüünü görme-
mi olsaydm ben de seni öpmezdim.» Daha sonra da onu öperdi.'*'^^

mam Malik'i^îi! Baz â^^^^ B^^^0^% :M^^f'^b^k$n

indirimeam koymay iyi karladklarm du^tMM^

(87) Buhar, Hacc, 25/50; Müslim, Hacc, 15/248 (mevsul olarak rivayet ederler).
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37. TAVAF ESNASINDA HER YED AVTIAN SONRAK
REKÂT NAMAZ KILMAK (TavafNamaz):

5^ ^ . ç ^ i;.;)^ > u^i üi^ o! . ^i. iuu
^

ila . î3>jij a:aH 4 . aiiln . ;;i . ^\^\

116. Hiamb. Urve babasndan öyle naklediyOT: B«]tm» her
yedi avUan sonra iki rekât namaz klard.Ye^^U tanamladb-

halde namaz klmad yoktur. Bu lamdan da baz^Makam^
1 ibrahim'de, bazau da baka bir ye-de klard.

tmam Malik'e:

f— Bir kimse her yedi av^ bit na^saz klmay az bularak iki
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yedi avttan sonra voya daha fazlasndan sonra hepsini toptan k-
labilir mi?» diye soruldu. mam Mâlik u cevab verdi:

O/maz. Sünnet olan heryedi avttan sonra iki rekât kl-
maktr.»

tmam Malik, tavaf yaparken dalgnla düerek sekiz
dokus ^tvttan sonra farlnavarm kimse ile ilgili olarak hakkmda
da öyle den

Yedi avttan fazlayaptn anladb an brakr, iki rekât net-

maz klar. îkinci bir tavafa baladmmm artk fazlahklar sa-
ylmaz, yeniden bir yedi avt daha tammnlar, ombn mmra iki

rekâlnamaz kkr. Çünkü tavafîa heryeS G^vttan sonraM rekât
namaz kdmak sünnettir.

mam Malik'ten:

tki rekât namaz kldktan sonra yedi avt tamamlayp ta-

mamlad konusunda üpheye düerse tavaf yeniden yapar, iki

rekât namaz da yeniden klar. Çünkü tavaf tamamlaniadan (ye-

di avt yapmadan) namaz klnmaz,

ken veyahut da bu ikisi arasnda abdesti bozulan kimse, tavafn
bir ksmn veya tamamn yapm, iki rekât tavafnamazn da
klmamsa, yeniden abdest alp tavafn yapar, namazn da k-
lar.

Sa'y yaparken abdesti bozdmm, m*^ kemnesi gerekmez.

MyVATTA.C.n.I»J5
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S&aABAH VE tKtND NAMAZLARINDAN SONRATAVUT
YAPIOklASI

117^ Abdumtantn b. Abdilkari azüakyor: Sabah momma^
dan CkmtK ^^teb'la B:rklled^ tâimfH^k. Oâterttvfiâm
bitirince, günee bakü, henüz daha domamt. Devesine bine-

rek Zituva'da konaklad ve iki rekât tavafnamazm orada kld. ^

118. Ebû. Zübeyr el-Mekkî'den: Abdullah b. Abbas'n ikindi-

de^öMBeytullah' tav^edip odasna girdiini gördüm. Orada
ne yaptn bilmiyorum.

^ C4:I Lib : JÛ W î L^l^lJ - \SS

jJJ*:^ j^l;^ V 'p5 . U^l ^ . ijU» U p . ^UVl ^ Jûw

V . ^1 a;uj_^ a;; ! iâ^Ij û> j^;j J : lîiJL.

(S8) aybanî. 440. •
.j-- ^
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119. Ebû Zübeyr el-Mekkî'den: Sabah ve ikindi namazlarn-
dan sonra Beytullah'n etraf bombotu, hiç kimse tavafyapmyor-
du.

mam Malik'den: Beytidlah' tavafeden bir kimse birkaç ta-

vaf (yedi avt) dan sonra, sabah namaz veya ikindi için kaamet
getirilse mamla beraber namazn klar, Dahx sonra da tavafn
tamamlar. Tavaf namazn güne domadan ya da batmadan
(ikindiyi cemaatle klmsa) klamaz. ayet bu tavafnamazn ge-

ciktirir de akamdan sonra klarsa bir mahzur yoktur.

jnam Malîk'M; Bîl* kimsenin sabah vt ikindi namazlarn-
dan sonra (yedi avtlk) tek bir tavafyapmasnda saknca yoktur,

yalnz daha fazla yapamaz. Tavaf namazlarn da Hz. Ömer'in
yapt gibi güne douncaya kadar veya batncaya kadar gecik-

tirmesinde de bir mahzur yoktur. Günein batmasndan sonraya
braklan tavaf namaz istendii zaman klnabiUr, akamdan
sonra klnmasnda da bir mahzur yoktur,^^

(89) eybani.439.



228

39. BEYTULLAH*AVEDAEDLMES

^a -il s5uji '^osij V.J > '<fjjUî j;î . fiiî Sili .S M

120. Abdullah b. Ömer'den, Ömer b. Hattab öyle dedi: «Hiç

kimse hacdan Beytullah' tavaf etmeden dönemez. Hacday£^an
ibadetlerin en sonuncusu BeytUah' veda tavaûdr.»

Hz. Ömer'in bu sözüyle ilgili olarak imam Malik öyle der: A/-

lah teâlâ bilir ama benim zannma göre Hz. Ömer, hacda yaplan
ibadetlerin en sonuncununun Beytullah' tavafolduu hükmünü
u âyeti kerimeden çkarmaktadr: «Kim hac vazifelerine ve
hacda kesilen kurbanlara sayg ve itina gösterirse, hu
kalplerin takv€isndandm (Yani iman kuvvetli olan muttekî-

ler sayg gösterir.p^» «Sonra kurban kesilme yeri B^i'i
Aiih*e (Kâbe) kadardr,*^^tte todo iilft/i yaplan her^ yani
hac ilemleri Beyti Atik'de (Kâbe civaniukOdr,^^

121. Yahya b. Saîd'den: Ömer b. Hattab, Beytullah'a veda ta-

vafi ye^mdan aynian bir adam Merruz Zahran'dangm çevirip

veda tavaâ ya|itod.°^

(90) Hac. 22/32.

(91) Hac, 22/33.

(92) eybanî, 517.

(93) Mernz Zahran: Mekke yaknlarnda bir vadinin ad.
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. I^UI !ü \a\ iJjiL . Ü>>m ^Je* - LtyQ Lf' ^] *

122. Hiam, babas Urve'den naklediyor: Ziyaret tavafn ya-

pan kimsenin Allah Teâlâ haccnn kabulüne hükmeder.

ayet Imtbmt^ bîr engel yol^» wm"^^B^tân tamft
olmas uygundur. Veda tavafm yapmasna bir engel çkar veya
hesapta olmayaHrdcroni doarsa Allah onun hacamn kabulü-

ne hükmeder.

mam Malilc «Adamm biri en sonyapaca ibadetin Beytul*

lah*t tavafolduunu bîtoeseft onun için veda tan^. yapmadan
Mekki^d^ ajn^lsa ne olurt» sorusuna u cevab veriyor: BatiM

göre ziyaret tavafn yapmsa bir ey lâssm geîm&z. AmeA e^r
Mekke 'ye yakn bir yerdeyse döner veda tavafn yapar.
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40. TAVâmjkLGtlMUHTELF RVAYETLER

. i^t Jii ^ji . : jü . J ^ jii j/-: J! oiC

1^ J3 . cii vil^ J . J:»; il^ ^ 41 â^i . £$1;

• y^i V-^V
123. Ümmü Seleme'den: ResûluUah'a f»M,m*) baâta olduumu

söyledim: *Oyleyse cemaatin atimtn^n bir bimh üzerindeMm-
fini yap» bu3rurdu.

Ben de deveme binerek tavafun yaptm. O srada ReSûluUah
(s.a.v.) Beytullah'n bir köesinde namaz klyor ve namazda da
«Vettur ve kitabin Mjestar» sûresid okuyordu.^

cJiji - 4ijJi ci> Je^ v^; â;* oisT ûj . c-bî J . Jfr ^Ui ;^^

. '.uidi cJ> juî^ûi vV* l ^jîs- . cii! p ,

124. Abdullah b. Süfyan anlatyor: Abdullah b. Ömer'le bera-
ber oturuyordum, bir ara ona bir kadn gelerek bir fetva sordu:
«Ben Beytullah' tavafetmek istiyordum, tam kapya kadar vaxw-
ca kanama oldu. Döndüm, kesildi. Sonra tekrar Kale'nin kapsna
kadar geldim, yine kanama oldu. Tdcrar döner dönm^ ]ieml4i« Bir
iCer daha denedim. M^^dinkapma kadar vardm Imm^
ma oldu, nje yapym?» dedi. Âbdulkd b.^mmmp^db
di: «Bufeytem vf®<^@s^âb%dmdir, sakm evhamlctnma.guslet» ba*
caklma^mmmmUt parça koy, sonta da tavafim yap.» ^

(94) Buharî. Salât, 8/78. Aynca bkz. eybanl^476.
(96)eybanl,471.
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ç ^y^ ^ Iûs^ . ^^i oJu yijjj ^ j^;j Lii ji : kKi jjij

125. tmam Malik'ten: Sa*d b. Ebî Vakkas vaMe ^^^B^imW«
timine çokm zicaaan kala Mekke'ye girdi^ töoma tavafve sa'y

^^i^nnadan Arafat'a çkar döndükten sonra da ta^n yapard.

mam Malik'ten: Biiznillah caizdir.

mam Malik'e: «Bir kimse farz tavafi ifa ederken biriyle durup
konuabilir mi?» diye soruldu. mam Malik: ^Uygun bulmam^» ce-

vabm verdi.

^ Yvm ^mamUk#er M: €tHiçh^m^tm^ iMmmMnm Beytul-
Imh' tavafedebilir, ne de Safa üe Merve arasnda sa'y edebilir.»
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Ah SA'YYAPMAYA SAFA TEPESNDEN BALANMASI

126. Cabir b. Abdullah'tan: Resûîullah'n (s.a.v.) mescitten ç-
kp Safa 'ya gitmek istedii zaman «Allah'n Kur'an'da öncazikret>
tiiyle balayalm» dedi ve sa'ye Safa'dan balad.^^

fii-i «>> f^^i Jfe iUi ali iiJ y . .

127. Cabir b. Abdullal'taB^

zsuo^ut H^Ma tekfa^ fitimi

ilah yoktur. C^EitmMç bir ekilde benzerî de yoktw.
onundur, hamd ona mahsustur. O her eye kadirdh-» der ve
âtlâ ^âte Msxea.bunm &yB^^ Merve'de de yapard.

Jij . ubj "if ;^^ ^ ;^ ^iî 4Ui ^ 4?îe >^

1 28. Nafî'den: AMvUah b. Ömer'in Safa'da öyle dua ettiini

duydilK «Allahm sen, bana dua edin kabul edeyim buyurdun,

sen öteden dönmez^^ b^aim senden isteim, Islam bana na-

sip f^M^i giy, benî n«aelüx&an olarak öldürünc^iye J^adar onu
b^den fi^kûp almamanchr.»®^

(96) Âyet öyledir: «Safa ve Merve, Allah'n mukaddes sayd yerlerdendir...»

(Bakara, 2/158).

(97) eybanî, 474.
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1 29. Urve der ki: Ben henüz gençtim, Mü'minlerin annesi Hz.
Aie'ye sordvm:

«— Allah Teâlâ: <^üphe8z ki Safa ile Merve, Allah'n ni-

anelerindendir. Kim Kâbe'yi hacceder veya umre yapar-
sa, bu ikisini de tavaf{sa*y)€tmesinde bir scknca yoktur,*^
buyurduuna göre, Safa ile Merve'yi tavafetmeyene bir ey lâzm
gelmez.» dedim. Bunun üzerine Hz. Aie:

«-^ Asîa! ayet senin dediin gibi olsayd» âyet, bu ikisini de
tavaf etmemesinde bir beis yoktur, eklinde olurdu. Bu âyet,

Ensarla ilgili olarak nazil olmutur. Cahiliyye devrinde onlar
Kudeyd hizasndaki Menat putu için ihrama giriyorlar, Safa ile

Merve tepelerini de Sa'y etmeye çekiniyorlard. Ne zaman ki

tslam geldi, Hz. Peygamber'e bu durumu sordular. Allah Teâlâ da
bu âyeti kerimeyi inzal buyurdu: Safa ihMermÂUokm n^O^
nelerindendir. Kim Kâbe'yi hacceder veya umre yaparca
afm ve Merve arasnda tavaf (sa*y) eime9nde birnammu

(98) Bakara, 2/158.

(99) Bakara, 2/158.

Buhar, Hacc, 25/79; Müslim, Hacc, 15/259,260.261.
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130. Hiam b. Urve'den: Abdullah b. Ömerinkz evde, Urve
b. Zübeyr'in yannda idi. Yürüyerek hac veya umre için Safa il®

M&inm arasm sa'ye çkt. Kendisi iman birkad^u Cmnm^^ir
Bi namazndan çkarken ancak d^ebildi. Ük 6zanocümca}^ ksL--

dar da tavafm bitirem«di.^*^

Urve bazlarnn binekli olarak tavaf ettiklerini görür, onlan
iddetle bundan menederdi. Urve'den utandklan için onlar has-
tayz derlerdi. Urve de onlar^için «Umduklar ecri alamazlar,
hüsrandadrlar» derdi.

îmam Malik «Umre yaparken Safa ile Merve arasnda sa'y
etmeyi unutan bir kimse Mekke'den ayrldktan sonra hat^jçjasa
ne yapar?» sorusuna: «Döner ve sa'yini yapar. ayet bu am^.
kammyla münasebette bulunmum, yine döner sa'yini yapar^
l^m^^ba^ braktklarn tamandar^ sonray^i^nMr
yapmas ve kurban kesmesi icabeder,» etabm vetîr.

(100) lk ezan, cemaati teheccüde uyandrmak için fecirden önce okunurdu.
Asr saadette zaman zaman Hz. Bilal bu ezan okurdu.
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îmam Malik'e: «Safa ile Mervo arasnda sa'y ederken kar-
lat biriyle durup konuan bihnin durumu» sorulduunda: *yi
bulmam^ cevabm verdi.

«Tavafesnasnda unuttuu bir eyi veya üphelendii bir eyi
Safa ile Merve arasnda sa'yederken hatrlasa ne yapar?» sorusu-

na da öyle cevap verir: «Sa'yni orada keser, gider tavafta eksik

braktn tam mutmain olarak yapar, iki rekât tavafnamazn
kldktan sonra Safa ile Merve arasndaki sa'yine balar.»

• • # t I >

• ^ ^*«î LT*" C**- ' "^^ly' CM

bi^: > iüi :ur idi . ^ 'ûS ;i
. ç4Â; ini

tii * üi^li t»? i=4t^^ ijjl^ • tf^l cf ^i^ • j ^ *>f

131. Cabir b. Abdullah'tan: ResûluUah (s.a.v.), Safa'dan indi-

i zaman normal admlarla yürür, vadiye iner inmez çkncaya ka-

dar hzl hzl yürürdü.

l^illah' tavafetmeden MUjii^âk ^fa ile Merve mBunda
m'y&âm M9i^l#ilgîH tMrsk îtsmst Ms^k öyle Ûmn I^^^p
vafin yapsn, sonra da sa'yini yapar. ayet bunu bilmiyorsa, Mek-
ke'den aynimsa geri dönerek tavaf ve sa'yini yapar. Bu arada
hanm ile cinsi münasebette bulunmusa yine döner tavaf ve

sa'yini yaparak umreden eksik braktklarn tamamlar. Daha
sonra ise yeniden bir umre yapmas ve kurban kesmesi gerekir.



236

^. AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULMASI

1$^ :EMi^1^ÜnmMl^'&mBmem bayranumn arefe
günü ashap benim yanmda Hz. Peygamber'in oruçlu olup olmad-
konusmda ihtilafa dütüler. Bazlar «oruçlU'» dedi. Bazlar da

«deil» dediler. Bunun üzerine ben Hz. Peygambere bir bardak
süt gönderdim» devesinin yamnda dikilirken onu içti.^***

öaii ^ ^ î>âîi t/*" ^ î»* f^y' cf*** ' -^^J • rr^' ^

133. Kasm b. Muhammed'den: Mü'minlerin annesi Hz. Aie
arefe günü oruç tutard. Onu arefe akam gördüm. îmam Arafat-
tan dönerken, karanlk basmadan cemaatin arkasmda iflarm
mak için erbet istiyordu.

(101) Buhari, Hacc, 25/88; Müslim, Syâm, 13/110.
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134. Sü^^nunb. Yesar'da^ Be^uIlal(âJLi^}, kurban bay-
ramnda t»mç tutmaca yasakl^.^^^

. -il jTij y>i J^î r^:i ;^ Uii : j^L: . . üû.

135. bn ihab'dan: B^ûhOlah (s.a.v4 AbduUah b. Huzafe'yi
hcu^nn ^na'da i& edilm i^MoAetimn yapld gün gdndâi<âî. O
tavafyaparken öyle baryordu: Bu günler yeme» içme ve Allah
sdferetae günl^Mdir.

136. Ebû Hüreyre'den: BesûIuUabCiMur.), Bfiünazan ve Kur-
ban Myramkunnda oruç tutmay yaseMism^r.^

û : û t ^ ^ 'm^ . ja J ol cif

137. Abdullah b, Amr b. As'dan: Babam Amr b. As*m yanna
vardm, yemek yiyordu. Beni de çard.

«— Oruçluyum» dedim. Bunun üzerine bana:
«— Bugünler Resûlullah'n (s.a.v.) bize oruç tutmay yasakla-

yp, oruçsuz geprmemizi emrettii günlerdir» karluu verdi.*'**

mam Aîalik: <<Bu günler terik günleridir^ dedi.

(102) Ebu Öme/în dediine göre, mürsel oluunda BAalik'e kar itiraz yoktur.

C103) Müslim, Syâm, 13/139. Ayrca bu badis senedi ve metniyle, Syâm,
18/36'da âtt^ almulr.

(104) Ebtt Davud, Savm, 14/50.
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46. KABE'YE GÖNDERLEN KURBANLIKLAR

138. Muhammed b. Amr b. Hazm'm torunu Abdullah b. Ebî
Bekr'den: Resûlullah (s.a.v.) hac (veya umre için) Ebû Cehl b. Hi-
am'a ait bir deveyi k;xrbanlik olarak Kabe'ye gönderdi.^^^

139. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) bir adamn Kâbe'ye
kurbanlk deve göndçgrdiini gördü. Adama:

«— Ona biok buytatiu. Adam:

iDe üs. Peygamber, iki üç defa:
§

«— Bin diyorum sana!» buyurdu.^**®

î;J yi o^i î üî . aJjîi ;^ . ju-I ^: Jii jii bi; . sa;

1«, âÎK«dlah fe. Mnar'dan: Abdullah b. Ömer'in hacda kur-
banhfeîatl îMfgr toer, umrede ise birer birer gönderdiini gör-
düm. Yine Umre'de onun Halid b. Esîd'in evinde duran kurbanh-m kestiini gördüm. Kendi evi de orada idi. Kurbanln boaz-
na kargy öyle bir vurdumu gördüm ki ucu hayvamn omuzlan
altndan dan çkt.*®^

(105) Bu hadis, mürseldir.lbn AMste rivayc^«Ür. Ebu Bcemd,mamtVZ.
(1 06) Buharî, Hacc, 25/103; Maslim, Hacc. 15/371. Aynca bkz. eybanf. itf,
(107) «ybani, 406.
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141. Yahya b. Said'den: Ömer b. Abdülaziz hacda veya umrede
(ravi üphe ediyor) Kabe'ye bir deveyi kurbanlk olarak gönderdi.

142, Ebû Cafer el-Kari'den: Ebû Rebia el-Mahzumî'nin toru-

nu Abdullah b. Ayya, Kabe'ye iki tane kurbanlk deve gönderdi.

Bunlardan biri uzun boyunlu deve cinsindendi,

4

143» Maâ'clen: Abdullah b. Ömer öyle derdi: Deve yavrulad
^man yavrusu da götürülüp beraber kesilir. ayet yavrusunu ta-

mak için bir ey bulunmazsa, anasna yüklenir beraber kesi-

liri

. 1^ ^L^ >jî ^>i

144. Hiam b. Urve'den: Babam öyle derdi: ayetKâbe^
türdüün kturbanlk deveye binmeye mecbur kalrsan ^ttjroma^
dan bin, sütû3^ muhtaç kalrssü ha^âmzt yavrusu afI^M^-
cak kadanm ki^^ Onu kestiin zaman ysm*uâuât^4a befsbef
htm 109

(108) eybanî, 413.

(109) eybanî, 411.



46. KABWrm GÖNDERLECEK KUKaftKlj4%
YAPILACAK LER:

mm * >i>? âi«. • >4 # ati .i4 iî
^'

145. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, Medine'den Kabe'ye kur-

banlk gönderirken, hayv^m Zülhuleyfe'de kurbanniau takar,

sonra da kesele dni Ciptsy y&p&râ. Nian takumi^^^ ü& ani
yapma ilemini ayn yenbalableye kar çevirerek yapard. Ktnr-

ban nian olarak hayvanlarn boynuna bir eyler asar, cini olarak

da sol tarafin kesmek suretiyle kanatrd. Dala sonra da herkesle

beraber Arafat'ta vakfe yerine gidilirdi. Oradan dönerken yine

kurbanlklar beraberlerinde olurdu. Bayramn birinci günü saba-

h Mina yajgelince saçlar kesmeden ve tra olmadan önce kurba-

mm keserdi. Abdullah kurbanlarn sraya sokar, kbleye kar çe-

virir ve onlan bizzat kendisi eliyle keserdi. Daha sonra kendisi

yer, bakalarna da ikram ederdi.^^**

; ^\ . 4I ^ : JU « ojj^ yj < AjO^
• J • " ' *

. ul:i UjJ; . 4;;SdJ i;? . < iuiVii

(110) eybanî, 399
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146. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, Kabe'ye gönderecei kur-

banlk devenin hörgücünü keserek cini (iaret) yaparken öyle
derdi: «Allahn ismiyle, Allah en büyüktür.»

Hedy'in (yani Kabe'ye gönderilen kurbanlk hayvann) ne ol-

duu hakknda da öyle derdi; Hedy, kurban nian taklp, kan ç-

kartlarak nian yaplan ve Arafat'ta vakfe esnasnda orada bu-

lundurulan hayvandr.

Abdullah b. Ömer, Kâbe'ye gÖ^Â^cei kurbmlk dwelere
çeitli çullât dHer, sonra M bu çullan I^e'ye göndererek
Kabe'nin örtüsüne ilave ederdi.

imam Malik,^ Abdullah b. Dinar'a:

«

—

Abdullah b. Ömer'in Kabe'ye gönderecei develer için yap-

trp sonra da Kabe'ye gönderdii çullar ne oldu?» diye sordu, O
da:

'

1

CMîar sadaka oîtrdü* cevabm verdi.^^^

• Ji 'û: i'-^l LT*-

147. îlaffdeiît Âbdttlbhb. öü^, M)e'ye gönd^iteete fcuiv

banhklarm küçük olmamalarn söylöfdi.

^J^iUab b.Ömer, Mina'dan. Atafyki^^ ^kneaya kadar kur-

banlk develerin çullarn Üzerlerinden almazd.

Hiam, babas Urve'nin öyle dediini naklediyor: «Yavrula-

rm! Hiç biriniz erefli dostlanmza layk görmediiniz h^yvanla^

Tii Kabe'ye kurbanlk için göndermeyin. Çünkü AUah, ereflilerin

en ereflisi ve en iyisine lâyk olandr.»

(llDeybanî. 400.

MUVATTA,C.n,!vl(>
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47. KÂBETE GÖNDERLECEK KURBANLIIN
SAKATLANMASI VEYA KAYBOLMASI

ii'i U4i' > ;i
. Ui'i uf • ^>^lî ist^l 6f^ ÂÎjj js- *

148. Hiam, babas U-ve'den naklediyor: Resûlullah'n (s.a.v.)

Kabe'ye gidecek kurbanl gönderdii zat Hz. Peygambere:

«^YaJteaûlHkU ^rba^^toliannsa ne yapayuD^^
sordu. !^f^l%d£^ (s.a.v.)u ee^b verdi:

«— Sakatlanan her kurbanl kes, sonra kurbfiM^üUk ni-

ann da kanna kanUr, daha sonra da insanlara ver etini
yesinler,»^

. Ui> . Js:L: öi >i iî . jr . VJ.

149. 'Saîd b, Müseyyeb'den: Nafile olarak Kâbe'ye kurban gön-
deren bir kimsenin hayvan sakatlanrsa onu derhal keser, etini

insanlara datr. Baka bir ey gerekmez. Ancak p^et» etinden
kendisi yer, bakalarna da yemelerim emrederse yeniden bir ta-

ne daha kesmesi gerekir.

Abdullah b. Abbas'tan da ayn mealde bir rivayet vardr.

(112) Ebu Davud, Hacc, 11/18; Tirmizî, Hacc. 7/71; îbn Mace, Hacc, 25/101,
Ayrca bkz. eybanî, 405.

(113) eybanî, 404.



150. îlm ihab*tan: Bir kimsenin oe:sa, adak fiMMite^
Mm ^ölarak ]^v^ettii hayvanyolda y^to Mt^ ds^a gön-
dermesi gerekir. Abdullah b. Ömer'den: Kâbe'ye kurbanlk hay-
van gönderen kimsenin kurbanl kaybolsa ve ölse, gönderilen bu
havvan da adak dolaysyla ise, yemden bir tane daha göndermesi
icabeder. Yok eer nafile olarak gönderiyorsa, isterse yeniden bir

tane daha gönderir, istemezse göndermez.

imam lîâlîk*ten: A/{mZerm, ^SPcezadan dolay ve hac ibade-

ti için Kâbe'ye gönderilen kurbanln etinden sahibi yiyemez»* de-

diklerini duydum.
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48. HRAMLI KEN HANIMI LE CNS MÜNASEBETTE
BULUNANIN CEZASI

s. imam MaMfc'ten: ömerk Hattab. Ali b. Ebî Talip ve Ebû
IHfeyre'ye:

«— Hac için ihrama giren kin8^jbdii]:B)J^ dn^ münasebette
bulumnas halinde ne 3^a|>ar?» diye soruldu.

«— Haccm ifâya devan eder, ancak ertesi sene tekrar bir hac
yapmas ve kurban kesmesi icap eder» diye cevap verdiler. A^tmat
Hz. Ah unu da ilâve etti;

«— Ertesi seneki hacda, hacc bitirinceye kadar kan-koca bir

birine yaklamazlar.
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. \4î ^1 J^j .
ijii;: Of ''H

* ^--^^ = ^

^1 5;ui . i>;i ^ i;;ü 6^ yi . j,J ^ ^:ü y J?^

152, Yahya b. S^d, Saîd b. Müseyyeb'in «îhraml iken hmas^

myl^&ii^ münasebette bulunan kimse haktoda ne düünüyor^
mamâ Bu konu^ seleften bize bir ^sf^tal etmedi» dediini

duydu. Ona cevaben

«— îhraml iken hanmyla münasebette bulunan \At adam
MecUne'ye adam göndererek durumu sordurdu. Bazlar ertesi se-

km*koa&bitelerindenay* dururlar, dediler,»

^Müseyy^ dedi: «1

ertesi seneki hacca ömürleri ^mSâimh^msi^ kurban
kesmeleri, ihrâma girerîM de geç^mm toMlâ ^rdîMtri y«ft-

den girmeleri ve hac ilemlerini yaptklar sürece kan-koca birbir-

lerinden ayn durmalar gerekir.»

mam Malik't^î Bu^d^tmâaki kan kocamn her ikisininin

de ayr ayn ku^hûH k$$mderi gerekin

Hacda Arafat'tan dönü ile Cemreleri talama zaman arasn-

da geçen süre içinde hammyla cinsi münasebette bulunan kimse

için mam Malik der ki: Kabe'ye bir kurban göndermesi ve ertesi

sene yeniden haccetmesi farzdr. ayet bu münasebet Cemreleri

taladktan sonra olmusa, o takdirde sadece umre yapp kurban

kesmesi imimder^ ertesiyd tekrar hmmtmez,*

mam Mal^'t^ M^ta^^^ netk^i ^mem umr^im if*

sat eden kimsenin, meni inzal olmasa bile kaccnda veya umresin'

de kurban kesmesi lâzmdr.
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Kan koca arasnda temas neticesi meni gelmise, hac bozulur,

fakat meni temastan deil de erkein bir eyi hatrlamasndan do-

lay gelmise bir ey gerekmez. Bir adam karsn Öper de meni gel-

mezse, öpme cezas olarak Kâbeye bir kurbanlk gönderir.

Kadn hac veya umre için ihrama girmi ve kentü i^i^fyk ko-

cas kendisiyle birkaç defa cinsî münasebette bulunmusa, ertesi

sene tekrar hacca gitmesi ve Kâbe'ye kurban göndermesi, ayet
umre ihramnda bu iiyapmsa kazas umresi yapmas ve bir de

kurban kesmesi lâzmdr.
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49. UAm^knmlEmmfmmBis yapacailer

153. Süleyman b. Yesar'dan: Ebû Eyyüb el-Ensari hacca git-

me!^ için yola çkt. Mekke yolu üzerindeki Nazîye'ye gelince bine-
im kaybetti. Bayram günü Ömer b. Hattab'n huzuruna çkt,
olanlar anlatt. Ömer (r.a.) ona:

«— Umre yapan nasl yaparsa, sen de öyle yap ve ihramdan
çk. Ertesi sene hac zaman gelince tekrar haccet ve kolayna ge-
lenden bir de kurban kes» dedi.

\4Â lâi^ij . liUi cJi ûiL» » 4S ^1 L*jl : j;^ Jü ^ ^ji ^1 li* Jj!

. gjl^ ÜÛ U Uoiy . iJlJl ^ -ülyü U> : . spjlj JjiJl

154. Süleyman b.'Yesar'dan: Hebbar b, Eved* lW(framm bi-

rinci günü Ömer b. Hattab kurbamn keserken huzuruna çkU:

«— Mü'minlerin emiri! Günleri kartrdk, biz bu gün arafe
zannediyorduk» dedi. Ömer (r.a.) ona:

«— Mekke'ye git» yamndaldl^îe beraber tavafimz yapn. a-
yet mrfia tefli£mm9£t4a kedn. Söâfa tra olup veya saçla^zt
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kaaltâp @vmiz6 dânünüz. Golccck sene hac zaman hacettiiss ifa

edfl %urban kesink. Eer kurbemhk bulamazssuuz üç gün hac es-

âa^iâa, yedi gün de hacdan ddnünee oruç tuttmttz» dedi.

îmam Malik'ten: Kran hacc yapan bir kimse hacc ifa edeme-

den kaçrsa, ertesi sene tekrar kran hacc yapmas lâzmdn. Yiim
ertesi yl kurbanlar da çift keser, bunlarn biri kran h^cc için,

dieri ie ene kaçrd hac içindir.
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60. MNA'DAN DÖNMBDEN KARISI JPLECNS
MÜNASEBETTE BULUNMANM CSZÂSI

0 ^

4Mf

155. Abdullah b. Abbas'tan: Bana Min'a'dan dönmeden han-
myla cinsi münasebette bulunan bir adamm durumu soruldu.

Kabe'ye bir dii deve kurban göndermesini söyledim,

156. îbn Abbas'm azatls krime'den: Abdullah b. Abbas'tan
bakas olacam zannetmiyorum biri öyle demi^t^; Ziyfu^t tava-

fim yapmadan ailesiylemm münasebette bulunan kimse umresi-
ni yeniler ve kurban keser.

157. tmam Malik, Rebia b. Ebî Abdurrahman' krime'nin bn
Abbas'tan naklettii sözün aymsm söylerken iittiini rivayet

etmitir.
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mam Malik bu konuda öyle der: Bu mevzuda duyup en çok
beendiim rivayetler bunlardr.

îmsm Mûlik'e, ziyai^ ta^âûn unutarak Mekke'den aynhp
memleketine dönen kimsenin durumu soruldu.u cevab verdi;

a^A$mm0k cinsî münasebete tutmamsagm^i0
zi;^^^ âme^m^imL Hummyla cinsi münasebette Olunmu-
m yi^e â&üp ziyarH mm^m^Mt^f^ umre yapp kurban
MesM^ Wiirbanim MMte-desatn atp &P^â kemmsi gerekmez,
&mmâ: mm.reye. girdii yerdeyannda kurbanl yoksa Mekke'den
MM akp 0fm MUVe çkardktan sonra Kâbe'ye göndersin, daha
sonra da keser.
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5LMÂmnm gönderilecekkurband^inen
KOLAYA GELMNt

* *

158, Ali b. Ebî Talib'den: Kâbe*ye gönderilecek ku*banlklantt
en kolay elde edileni koyundur. i

159. Abdullah b. Abbas'tan: Hedy'in en kolay temin edilebile-

cek olan koyundur.

tmam Malik de der ki: Bu konuda duyup en çok beendiim
budur. Çünkü Allah teâlâ kitabnda öyle buyurur:

<*E^ insanlar! thranUt iken am öldürmen, fi^^n kUe
bile onu öUlürene^ ehU hayomiiardan^MrdüU
liffftir tMuuna içinhsden iMiM kimmnin h^mükcei,
Kâbe'ye ulaacak bir kurban ödeme, yahut dilkUnlere ye-

mek yedirme eklinde kefaret ya da yaptnn arln
tatmak üzere bunlara denk oruç tutma vardr.*^^*

Burada: «Kûbe'^ ulaamk Im't^mimf^tmMuuna hük-
medilmiçtir. Fakat ayet-i kerimede bu hedy olarak belirtiliyor»

ai4)Maide.6/d5.
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Ayette hedy olarak belirtilenin en kolay elde edilen kurbanln ko-

yun olduunda biz Medineliler de müttefikiz.

Bu konuda bir kimse nasl üphe edebilir? Deve veyasr ol-

duuna hükmetmek mümkün olmadna göre buna koyun diye
hükmedilebilir. Koyun deerinden az olursa, buna da oruç kefarc'

ti veya dükünleri doyurma olarak hükmedilir.

160. Abdullah b. Ömer'den: Kabe'ye göndermek için en kolay
elde edilebilecek kurbanlk, deve yahut da srdr,

161. Abdurrahmann kz Amre'nin azatls Rukayye'den: Ab-
durrahman'm kz Amre, M^ke'ye gitmek için pktii

ke'ye Zübiccenin sdüzincigüü vafd. Ben depamda iâm. Tavaâ
ve say ^^aptir sonra da Mescidin avlusuna gireri te^:

«— Yannda makas var m?» dedi.

«— Ha3nr?» dedim.

«— Öyleyse buU» dedi. Bulup felârdim. Ik^ücasla bandan
saçîanm ksaltt. Bayramn birinci ^ünü de birkoyunu kurban
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52. KÂBE YE GÖNDERLECEK KURBANLIKLALGL
ÇETL RVAYETLER

^ Jl • y^:JI Ji li : Üll . jL» liii . j;i ^: -ili 4i Jl :iv . o4»

162. Sadaka b. Yesar el-Mekkî'den: Yemenli bir adam Abdul-

lah b. Ömer'e geldi. Adam saçlarm örmütü. «Ya Ebû Abdurrah-

man! Ben sadece \unre yapmak için geldim!» dedi. Abdullah b.

Ömer ona:

«— Eer ben yannda olsaydm veya bana sorsaydn, sana k-
ran hacc (aym ihramla hac ve umre) yapmam söylerdim.» deyince
Yemenli:

«— Oldu bir kereJ» dadi^ Abdullah b. ÖHC^
«— Öyleyse bandaki yükseldii (saçI^m) kü^&r,

da Kâbe'3% kurbanlk gönd^.» d^noe^M bitkate:
«— Gönderilecek kurbanlk nedir, Ebû Abdurrahman?» dedi.

Abdullah tekrar:

«— Kurbanlk,» deyince kadn:
«— Kurbanln bedeli nedir?» dedi.

Bunun üsetine Abdullah b. ömort
«— ayet kesecek hiç bir ey bulamazsan, bir koyun kes. Ben-

ce bu, oruç tutmandan daha iyidir» dedi.

. \^a» >Jj < LL
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163. Abdullah b.Ömer'den: hramda bulunan bir kadn ih-

ramdan çkt zaman saçlarm kestirinceye kadar saçlarm ta^
maz. ayet yannda kurbanl varsa, onu kesinüeye kadar da saç-
larm ksalttrmaz.

'^r^j V : jJl j>î 'J^, 1 0\i ^j^j - yy%

^ l^d Jî : î ^j^ Of > Jf« • ^1 c>* «v^ii '

^ ^ îjj* 4^*- j' * («5^ tSjîlj : JU JÛ

^ i^l I» > JUîJ ^Ijlâ jü ÜT . 'ih; Vt iyfc V 'q% bSî . iü>

164. mam Malik ten: Baz ilim adamlarnn öyle dediklerim
duydum: Kar koca bir kurbanla ortak olmaz, her biri ayr ayn
kurbanlk gönderir.

mam Malik'e:

Umre için ihrama giren biri adna hacda kesmesi için bir
kurbanlk gönderilse, bu zat umre için girdii ihramdan çknca
gönderilen kurbanl kesebilir mi, yoksa kendisi ihramdan çkar
kesme ilemini tehir mi eder?» diye soruldu.u cevab verdi:

*

—

Kendisi umre ihranunfian çkar, kurbanl da vaktinde
kesmek için tehir eder.»

imam Malik'ten: «Ilaren'de avland için veya baka birse*
hepler^ Kabe'ye bir kurbanlk gönderilmesine hükmedilen kimse-
nin bu kurban sadece Mekke'de kesilebilir. Çünkü âyeti kerimede
«Kâbe'ye ulaacak bir kurbanlk» denilm^^^dm. F^&^ kmh^^-a denk saylan ontf mmi^^ ^^^m ^t^miû de ifa edikMItr.
Çünk^mmi^^^y^^M^^^^^^k m^d&^ dk baka yensk
mmâû bunktn yapmakla mükellefolan kimsenin istedii yerde
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y il â;i 4ji j-ülî . liju >.> >i . J j;:^^ > . J >

; . J>. y^ >ü . Jj J jûi \4:j. y jj . 4^^. Uaîî . <LJt 'ui;

165. Abdullah b. Cafer'in azatls Ebû Esma'dan: Abdullah b.

Cafer'le beraberdim. Onunla Medine'den yola çktk. Sükya'da
hastalanan Hüseyin b. Ah'ye uradk... Abdullah b. Cafer, orada
hacc kaçrma tehlikesi belirinceye kadar kald. Medine'de bulu-
nan Ali b. Ebî Talib'e ve Umeys'in kz Esma'ya haber gönderdi.
Onlar da geldiler... Daha sonra Hz. Hüseyin-bra ifkk- l^upu ia^^
ret etti. Bunun üzerine Hz. AH, olunu© ss^lannm tra emlmosi-
ni emretti. Daha sonra ise Sükya'da k^reM g^^te^ tnr
deve kurban kesildi.

Yahya b. Saîd bu konuda öyle der: Hz, Hüseyin, bu Mekke
yolculuuna Osman b. Affan'la çknut.
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53. AREFE VE MÜZDELFE'DE VAKFENN YAPILII

166. îmam Malik'ten: Resûullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:
^ArStEat'atar* ferinde vakfe yapUs^Utp^ iUa^&ak UiMie vadi-

sinden yukan çkn. Müzdi^^e*nin de her ^ralugA yakfe
yaplabilir^ yalnzl^tv B^du^âAr'd^ dnOTiayu.»^^^ ^

: 'Jii .(
'giJl^jr^u-Vj'J^Vj^jyi > JUjj tjU; 4JJ : JU

167. Abdullah b. Zübeyr'den: Bilmi olun ki Urane vadisi ha-

riç Arafat'n her yeinde vakfe yaplabilir. Batn- Muhassir hariç

müzdelife'nin de her yerinde vakfe yaplabilir.

îmam Malik bu konuda öyle der: Allah Teâlâ ayet- kerimede:

«Hacda kadnlarla refes/cinsî münasebet^ füsuklputlara
kurban ve cidal/cedelleme yoktun»^^^ buyurmaktadr. Alla-

(115) Müslim (Hacc, 15/149) ile mevsul olarak yer almtr.
(116) Bakara, 2/197.
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hu a'lem, bu ayeti kerimede geçen refes kelimesi cinsi mUnas0bet
olarak, füsuk kelimesi putlara kurban kesme olaraku ayeti keri-

melerde geçmektedir:

«— Oruç tuttuunuz günlerin geceleri kadnlarnza
yaklamanz (refes) size helâl klndu»^^^

**VeyaAllah'tan bakas için ihrama girip kurban kes-
mek (fsk),.,»

Hacda Cidale gelince, cahiliyye devrindeKmey^MmMmsde-
üfe'deki Kuzah'da, dierAraplar ve bakeUan imA^il^âarür,

0BmMia dx^ruyQlday^^mj^rmJn&%&^ Mm
df^ruyoUk^» diye mücadele ederkA Bunun için Cenab- Al-

lahu ayeti imxtl buyure^:

«— Her ümmet için kendisiyle amel ettikleri bir eriat
kldk* Onun için bu konuda seninle niza* yapmasnlar.
Sen onlar rabbine çar, çUnkû sen en doru yoldaauu*^^*

Bu ayette sözü edilen (nizaO cidaldir. Ben bunu ehl-i ilimden
iittim.

(117) Bakara, 2/187.

(118) Maide,5/48.
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âlÜEK taSRNDEVETEM^mMjmmvÂMm
YAPILABLMES

* js' : ÜS ? y^û. >j < Sicili u:ji ^4^^:

. âuî i:^: Vj . !;*ü- JS' iu) ^

168. lomm Malik'e: «Bir adam temiz^^se Arafat'ta v^m^-
delifîB'de vakfe j^pabüir, cemreleri talayabilir veya Safa ile Mar-
wâf»da&^^^ir «df» diye somlda.ammU v^rdî^ ^Hm-
da hayzl bir kadnn yapabilecei her eyi, temiz olmayan bir

adam da yapabilir. Bu yüzden bir ey lâzm gelmez. Ancak efdal

olan, adamn devaml temiz olmas ve kasten pis durmamasdr.»

Yim hoam «Âmhit'ia. binekli olarak vakft
kimse vakfesiM 1^^^ iOt^*lâd& mi yapar, yoksa itâp db mi
pa^ Sdfüldc. Cevaben dedi ki:

«Binek üzerinde yapar. Ancak kendisinde ve bineinde bir

Özür olmamas lâzmdn Allah özürleri en çok kabul edendir.»
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65. HACCI KAÇIllAN KMSENN VAKFE YAPMASI

169. Abdullah b. Ömer'dn: Müzdeiif f^cesi fedr domazdan
önce Arafat'ta vakfe yapmayan kimse, haca kaçrm demektir.
ayet, Müzdelife gecesi fecirden önce Ara&tta vakfe y^E^ft^
hmm^ y^dmi olur.

bi iij^ b^ ^ p b!i . <^ !>' Jii bii .>ii çili bî

170. Hiam, babas Urve'den naklediyor: Her kim ki Müzdeli-

fe gecesi fecirden önce Arafat'ta vakfeye yetimt^se, haçea da

^m^mmEâ^â&mk^* Her kim de Müzdelife gecesi feGr4en ön<»

Amfei'la vdEbsini yapmsa hacca yetimi olur.

îmam Malik'ten: Arafat'ta vakfe yerinde kölelikten azat edi-

len kimsenin kendisine farz olan hacc ifa edebilmesi için, azat

e^MiH^ vakfe yaplan yerde hac için ihrama girmemi olmas ve

ami eMUr edilmez gidip ihrama girip o gece fecirden Önce orada

M^^dpnm^ 00rtttr. ^^^^^afih söktüü halde henüz daha htm

i^m Ümmm gkmnm^ ka^ kaçran km^ durumundadr.
Müzdelife gecesi fecirden mee Arafat'ta vakf^ p^iemeâiyse,
hac kendisine farz olur, sonradan iâisdi ûder.
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56. KADIN VE ÇOCUKLARAÖNCELK TANINMASI

171. Nafî'den: Abdullah b. Ömer ailesini ve çocuklarn Müz-
delife'den Mina'ya Sabah namazndan önce gönderir ve kalabalk-

tan önce cenureleri talamalarn salard.^^^

Ülî .^ < . >5 ^^î S» lul ^ : c^^ ^ yrfi cl *u'v

172. Ebû Bekr'in kz Esma'nn azatls hanm der ki: Ebu
Bekrinkz Esma ile beraber alaca karanlkta Mina'ya geldik. Es-

ma'ya:

«—Ali^ j^^aranlJ^ geldik.««» 4#dim« Bun»a üzerine Esn^
*— Senden daha A^i^ub^ beraber pU^muz saunan da

aym cMlde yapardk.» diye cevap verdi.^^

1 73. îmam Malik'ten: Talka b. Ubeydillah kadn ve çocukla-

rru Müzdelife'den Mina'ya önceden gönderirdL

jÇLi> . î^ ji; ij^. jjJ Jii -jii 'aH : çjuu ^'^j - »vi

. j;^» 'J i* . >îl fi jgJl

174. îmam Malik der ki: Bir ksm alimlerin Bayram günü
afak sökmeden cemrelerin talanmasn iyi görmediklerini duy-

dum. Cemreleri tamlayanlara kurban kesmek helâl olur.

(119) Buhar, Hacc, 25/98; Müslim, Hacc, 15/304. Ayrca bkz. eybanî, 515.

(120) Buhari, Hacc, 25/98; Müslim, Hacc, 15/297.
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175. Münzir'in kz Fatma'dan: Ebû Bekr'in kz Esma'y ken-

disine ve arkadalarna namaz kldran kimseye sabah namazn
afak sökünce kldrmasm emrederken gördüm. Daha sonra o bi-

neine biner, Mina'ya giderdi, orada vakfe yapmazd.
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57. ARAFArOAN MÜZDELFE'YE DÖNÜ

176. Hiam, babas Urve'den naklediyor; Üsame b. Zeyd'e

Resûlullah'm (s.a.v.) veda haccmda Arafat'tan inerken nasl yü-

rüdüü soruldu. Ben de yanmda idim, u cevab verdi: «Normal
admilarla yüiiyordu, ancak düz bir alana gçlince hziamyordu.»

mam Malik der ki: Hiam «(Hadiste 'nas' diye geçen) hzl
yürüme, normal yürümenin biraz hzlandrlmdr,» dernekte-

dir

Jt'^^j öl fil ^ y î^> ' 'C^ tr^'^J - ^vv

177. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, Batn- Muhassir'de bineini
cemrelere bir ta atmlk mesafeye kadar sürerdi.

(121) Buhar, Hacc, 25/92; Müslim, 15/283. 284.
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68. HâOUkKUEBAN KEStlA^gSLYLE tlMÜA

178. îmam Malik'ten: Bâ^DÜÜak tiu.v.), Mina'da: «Minüs-km
her tarafnda kurteL kMlebilif^ bti3p^d^^tan s^^' ^^t-

âb» ÎMmsmm «llkidkk^tM bûtüâ sol^m
nnda kurban kesilebilir» bt^^jrcb.^^

• • f

9 . ^

Abd%Ti%]:^B^Wkz Aj»z«^4en: Hz. iy.e'i]în m€Lfi#n^
latügm duydun^ W^sa^^tta bitimine be gün kala Resûlullah le
birlikte yola çktk, l^deee bac yapacamz zannediyorduk.
Bîekke'ye yaklanca Bz* Peygamb^ ^mmdâ terfednl oteâ-
yanlann tavaf ve sa'y'den sonra ihramdan çkmalarn emretti.

Bayram günü bize biraz sr eti getirildi. <tBu nedir?» diye sor-

dum. «Resûlullah (s.a.v.), hanmlar için kurban kesti» dediler.

k Saîd öyM Ûm^. Bu hadisi Kas^ k MAammed'e
nakletüm. Be^a öyle dedi: «^k^*a yendn«d^mM ikmt^

(122) Kbu Davud, Hacc, 11/64 (Cabir'den)Ubn Maçe, Menâsik, 25/73.
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tam olarak, eksiksiz anlatm.»*^

180. Mü'nünlehn annesi Hafsa'dan; Resûlullah'a (8.a.v.):

«— Herkese ne oluyor da ihramdan çkyorlar? Halbuki sen

daha umreden çkmadn! dedim. Resûlullah (s.a.v.) u karl
verdi:

Ben saçlarm keçeledim, kurbanlma nianm
taktm, onun için kurban kesinceye kadar ihramdan çka-
mam.

(123) Buhar, Hacc, 25/115; Müslim. Hacc, 15/125.

(124) Buhar, Hacc. 25/34, Mushm, Hacc. 15/126.
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181. Ali b. Ebî Taüb'ten: Resûlullah (s.a.v.) kurbanhklann-
da bir ksmn kendisi bizzat keser, bir ksfmm da bakalar ke-

. •ûL;5. u>yî <^j ;j>>*crt» .
^

182. Abdullah b. Ömer'den: Bir dii deve adayan, kurbanl-
ma nian takar, iaret olarak cini (iaret) yapar, sonra da bayram
günü Kabe'de veya Mina'da keser. Bu iki yerden baka kesim yeri
yoktur. Cinsiyet gözetmeksizin bir deve veyasr kesmeyi ada-
yan kimse, bunu istedii yerde kessin.

t.! o^^'v Vi .^ >L: ^ . dj ^ *oî a^V j^; v : iuu jî

;îi!i . y^ . yi
j.;^

afi: jji >l . jlûIi j;i >&

183. Hiam b. Urve'den: Babam kurbanbklan ayakta keserdi.

îmam Malik'ten: Bir kimsenin kurbann kesinceye kadar t-
ra olmas caiz deildir. Bayram günü afaktan önce de hiç kimse-
nin kurban kesmesi doru olmaz. Kurban kesimi, normal elbisele-

rin giyilmesi, vücut temizlii ve tra gibi ilerin tamam bayram
günü yaplr, daha önce yaplmaz.

(125) Müslim, Hacc. 15/147 (Cabir'den).
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fiO. HAC DA TlllA OLMAK

184. Abdullah b. Ömer'den: Refilallah (s.a.v.):
"

«^^ahm,^^nmt^ içtenime mmrltâ^ eiÖ» diye
dua edince oradakiler:

«— Ksaltalara da ya Kesûlullahl* diye ilâve ettiler. Hz. P^-
gamber tekrar:

*•— Allahm, saçlarn tra edenlere merhamet eti»
deyince oradakiler tekrar:

«— î^^tefem^M 3^öÖlâtWü» deyine^ Hz. Peygamber
art^îi» dediklerid^ ûmÎWm ederek:

«—Allahm, saçlarm keselere ve ksaltönlarâ m^ha-
met et» diye dua etti.^^^

. liui aij .>lji f ijuu jî

(126) Buhar, Ilacc. 25/127; Müslim, Ilacc, 15/317.
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Jf« i/^ * 4^* (j^ ;\jr Jf^ Xi • ^ y • ^.J* tr^ « •/fci

185. Abdurrahmon, b. Kasm naklediyor: Babîun tHnr@ yapar-

ken Mekke'ye gece girer, tavafve sa*yini yaptktan sonra sabaha
totoi^m iteazd. T^a «duncaya kadar da tdü^ Kâb'^ tmmt
j^KM. oluntm tav^Ml^^- Bu E^da bazen mescide gföner,

curada viiAr namazn klar, fakat Beyt^lah' iavafetmeril.

mam Medik derki: (183. hadiste geçen) vücut temizlii anla-

mmdaki tefes kelimesi, saçlar tra eUirmek, ihramdan çkarak
normal elbiseleri giymek ue buna benzer ameller manasndadr,

îmam Malike hac esnasnda Mina'da tra olmay unutan
kimsenin Mekke'de tra olup olamayaca soruldu, tmatn Malik
u cevab verdi: Olabilir, fakat bana göre en iyisi Mina'da tra ol-

maktr.

Yine imam Malik öyle der: Biz Medineliler arasnda ihtMdf-

sz kabul edildiine göre, yannda kurbanl olan kimse bunu
kesinceye kadar ne tra olabilir, ne de saçlarn ksaltabilir Bay-
ram günü Mina'da ihramdan çkncaya kadar da haram olan hiç

bir ey ona helâl olmaz. Çünkü Kur'an- Kerim'de: «Kurbanlk
hayvan yerine ulancaya kadar aaçlça^nm tra ettirme'
yin,» ^^"^ buyurulmaktadiK

(127) Bakara, 2/196.
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61. HACDA SAÇ KISALTMAK

• *^ ffe'J t^r Xî *-b Of •^ #ji> < illimi

. ^Ûl Ji. lJi : JU Jl

186. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, Ramazan'da orucunuaç^
zaman o sene hacca da gitmeyi isterse, hac yf^usaya kadar saçn-
dan seüealndm hiç bir ey kesmezdi.

mam Malik der ki: tbn Ömer'in bu hareketi dier insanlar
için bir ölçü olmaz,

187. Nafî'den: Abdullah b, Ömer hac veya umrede tra olduu
zaman, sakalndan ve byklarmdan da ksaltrd.

188. Rebia b. -EM Abdurrahman'dan: A4amnbiri Ksesm^^
Muhammedi fderek:

«— Ziyaret tavafm ailemle beraber yaptktan sonra, bir da
yoluna saptk. Ben bu arada ailemle cinsi mühasebette bulunmak
istedim. Hanmm, ben daha saçtacasksaltmadm, d^. Buntun
üzerine ben dilerimle hanmn sakarndan kof^rd^n^, wmra da
münasebette bulundum» di|N£ anlatt. Kamm gS^^^ adama:
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m— Hanmna söyle saçlanndan makasla ksaltsn» dedi.

mam Malik de bu konuda öyle ûerMma berveer içler yapl'd zanum» Aon âi^^moA OturbanI^m^) âaha iyid^. Bu konuda
Abdullah 6. Abbas öyle demitir: fiHac ibadetiyle ilgili bir ey
unutan kimse kan aktsn.»

I

. 'ûi 4i!i;i ;>u . aji j^i^

- v^:^ ^-=5^' iyi c^ji f • y tr*^

1 89. Nafî'den: Abdullah b. Ömer aile çevresinde Mücebber di-

ye nlinen biriyle karlat. Ziyaret tavafiÂu yapm* £akat neto
olm^m de «a^anm ksaltmk^ ^^psûsaKu bilna^rdu.
Bunun üzerine Abdullah ona dönûp tra ohnamm ya âmw^
iBmn IsmltBoamm, daha sonra da Beytullah* tavaf edip dönmesi-
ni söyledi.

ISOVfisi^ Mafik^tae b. Abdullah ihrama girmek iste*

dii zaman makas ister, bineine M^p ^uma girmeden önce
sakal ve byklarm düzeltirdi.
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62. HACDA SAÇLAllI KEÇELENDRMEK

ffil.iWulkh h. ÖmeE'demCto^kWfeb öyle «iA«Saçla-
rm Örentra olsun, ^ç keçel^mi kimselere benzemeyin»^

192. Saîd b. Müseyyeb'den: Ömer b. Hattab; "saçlarn topuz
yapan, ören ya l^l«direan tra olmas arttr' derdi.

(128)eybanî, 461.



63. BEYTULIAinA NAMAZIN KILINII, AKAFATTA
HUTBENN UZUNLUU

—^ 1 « ^

193. Abdülkh b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) Beytullah'a
girdi. Üsame b. Zeyd, Bilâl b. Rebah ve Osman b. Talha el-Hacebî
de yannda idiler. çeri girince kapy kapayp bir süre orada kald-
lar.

Çtettten aE^^ Mârâ Hsl F^^ber'in ne yaptn sor-

^i^ltetto^iaKt sana âî^, iMsîni âdhma ald, üçünü de
arfasma sflaîiak namaz kld.» dedi. O zamanlar Beytullah'n alt
sütunu vard.^^

^ i.a : Jûî . îllj 1.^ ols" y .. ^ij^ : jûî î ^;j j^i. ui u ? iüu

^3*^ . ^1 4;:» . ^>-l ]L5 . »U tj'v^^ : ÜI . ; Jlî

mm telim, EbuM^ imm. Aynea bks. ^b&ni, 480.



272 MAM MAUK / MUVATTA

194. Salim b. Abdullah'tan: Abdülmelik b. Mervan, Haccac b.

Yusufa bir mektup yazarak hacla ilgili ilerde Abdullah b. Ömer'e
muhalefet etmemesini bildirdi. Arefe günü olunca güne zevalden
döndüü zaman, Abdullah ona geldi. Ben de yanmda idim, Çadn-
ran yamna gelince: «Nerede u?« diye bard. Haccac^üzerinde sa-
r renkli bir günelikle dan çkt. «Ne var Ebû Abdurrahman?»
dedi. Abdullah:

«— Sünnete uymak istiyorsan acele et|» dedi. Haccac:

«— Bu saatte mi?» deyee» i^MuIlfil h. Ött^
«— Evet!» dedi. Bunun üzerine Ha<xac:

*— Bekle, tepemden bir su döküp geleyim.» dedi. Haccac ç-
kncaya kadar Abdullah bekledi. Sonra da benimle babari arasn-
da yürüdü. Ben Haccac a:

B^^«ûnn^ göre aaâ etmek Ist^ytu^sm Isutbeyi ksa
tut^ BimEmz la acele kldr» dedim. Bunun üzerine Abdullah b.

ÖU^In bu sözünü duyup duymadm anlamak için ona doru
bakt. Bmu gören Abdullah:

*— Salim hakli!» dedi.^^o

(130) Buharî» Hacc. 25/87.
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64. ZLHCCENN SEKZNC GÜNÜ MNA'DAVAKT
NAMAZLARININ, MNA VE ARAFAT'TA CUMA
NAMAZININ KILINII

• v> t»^!
* Lr^' cJ»U» W * jâi: . ç^li ''-^ij v^Jj

195. Nafî'den: Akkülc^ Ih Ömer öle, ikindi, akçam, yats ve
saMmn^danu Mina'da klar, sabahleyin güne domeaAra*
M'a gideri.

mam Malik'ten: Biz Medineliletarasnda ihtilc^sz bir konu
da, arefegün^ öle namaznda imamnmdi^^mms^^^* Yalmz
orada cemaate bir hut^ 0Â»n ^efe günü Ari^Ü^m^m 0kt
nmm^Mmr. âmmkmfM olmlugu için sadecefan^^mn^MI^
rekât klmr, yani kasr yaplr,

imam Malik'ten: ayet cuma günü arefe gününe, bayramn
birincigününe dier terih günlerine tesadüfederse» bu gün-
lerde cuma klnmaz.

MÖvArrA,c.j,-.
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65. MÜZDELFE DE NAMAZIN KILINII

^dallab b, Ömer'den: Res^ullah Câja.^j^^^A ^ta-
y imeciÂ teMr ^^rsük yats vakti) MüftglM^ biimtol

« teTsiÂUJi . jûi . Jii j^^ u . i^ : y LJi . :;i;î uji j\j

. ^Ll JLî 5)u c^i ;j . ^(î j]* . îijiy .u. cü..

.Ûiu;!;; ji.:;Ji. :ûJi c:lî( p . 4j> ^' ;^ jü jsr ^li ;i

197. Üsame b, Zeyd'den: Resûlullah (s.a.vj

tel Müzdelife'ye gelmeden bir dar durdu,
l^l^p derhal abd^
v^medi. Bunun öderine jen:

«— Namazm klacaz ya Resûlallah?» dedim.

^— Namaz ileride!» buyurdu. Bineine binerek Müzdelife'ye
kadar geldi. Orada inip abdest ald, abdest almalan için cemaate
de süre tand. Sonra kânet getirilip akam namazm kld. Her-
kes devesi yanmda çökmü dururken, bu sefer yats için kâmet
getirildi, onu da kldlar. Akamla yats arasnda baka hiç bir
namaz klnmad,

(131) Buhar, Hacc, 25/96; Müslim, Hacc, 15/286. Ayrca bkz. eybanî,489.
C132) Buharî, Vudü, 4/6; Müslim, Hacc, 15/276.
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1 98. Kbû Eyyül) ol-Ksan'den: üen veda haca esnasnda nüz-
d^lî^'de ResûluIIah'Ia (s.a.v.) beraber akamla yatsy (cem-i te-

hir yaparak) yats vaktinde kldm.^ '*'*

L>>Jl JL^ 6^ >i ^ 4J j;.. -J î I jiUU ^'j-^j -

199. Nafî'den: Abdtdlahb. Ömer, Müzdelife'de akamla yats-
y birlikte(cem-i tehir yaparakjklard.^^^

(133) Buhar, Hacc, 25/96; Müslim, Hacc, 15/285. Ayrca bkz. eybanî, 490.
a34)eybanî, 488.
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66. MNA'DA NAMAZIN KILINII

9 *ta - fl - . -

200. îmam Malik^M^ li^^^tf^M^^lMtri mjmm
MmhMyt Mnünceye kadar Mina'dct vakit

• < -

201. Hiam» babas Urve'den: Resûlullah (s.a.v.) Mina'da dört
rekati namazlar ikier rekât olarak kld. Ebû Bekr ve Ömer b.

Hattab da Öyle yaptlar. Osman b. Affan ise hilafetinin ilk yansn-
da Mina'da vakit namazlarn ikier rekâtkld halde, hilâfeti-
nin ikinci yansnda tam olarak küd.^^^

1 * ' '

. ütî jiî ;3 jji yû^üiiî > J:*

202. Saîd b. Müseyyeb'dea^^Ömer Mattab. Mekke'ye gelince
cem^tmm^M ^kâi^â^ kldirdî, sonra dönüp onlara;

«— Mekkeliler! Siz namaznz tamamlaynz; çünküUmm^
riyiz» dedi. Sonra Mina'da da iki rekât ©la«kiaidrd» fakat cema-
ate bu konuda bir fggr demediini duymadk.

(135) Bu, mürseldir. îbn Ömer'den mevsûl olarak da rivayet edilmitir: Buhar!,
Taksîru's-Salât, 18/2; Müslim, Salâtu'l-Musafrîn, 6/17.
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.> ^ . 'p-u »jli iki jî u : Js a>t ü : iL, ^ûj

•c^j , U; IL*; . ^ ûs-u. 0^1 'js yi . . îbj >; iki jii

* I

203. Zeyd b. Elem babasndan naklediyor: Ömer b. Hattab
Mekke'de namaz cemaate iki rekât olarak kldrd. Cemaate kar-

dönüp:

«— Mekkeliier! Siz namaznz tamamlaymz. Zira biz seferi-

yiz.» Sonra Ömer, Mina'da iki rekat kldrd. Biz orada cemaate bir

ey deyip demediini duymadk.

tmsm MaliVe:

«— Arafat'ta namazlarn kaçar rekât klnaca, hac emirî

Mekkeli olursa durumun ne olaca, öle ve ikindi namazlarnn
iMer mi, yoksa dörder rekâtm klncM^, Memelilerin durumu-
nun nasl olaca» soruldu. O u cevab verdi:

Mekkeliier, Mekke'ye dönünceye kadar Mina ve Arafat'ta ika-

met ettikleri süre içinde namazlarn ikier rekât olarak klarlar.

Hm «ü^i de Mekkeli bil^ olsa, ayn ekilde hareket eder, arefe ve

bayram günlerinde namazlar klar. ayet Mina'da ikamet et*

meku olan birisi km âda^myle buradaolmm^ Mina'da namm*
iteMmMmMi^^^m^^^^^ okm bir kimse vam, o db
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67. MEKKE VE MNA'DA KAMET EDENLERN
NAMAZLARI

. jy jj* ^1

»

204. tmam Malik'ten: Zilhiccenin balarnda Mekke'ye gelip

hac için ihrama giren kimse Mekke'den Mina'ya gidinceye kadar
namazlarn tam klar. Mina'ya çknca dört rekatlileri iki rekat

klar. Çünkü o bir yerde dört geceden fazla mukim olarak kalm'
tr.

68. TERK GÜNLER (BAYRAM) TEKBRLER
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205. Yahya b. Said'don: Ömer b. HatLab bayramn birinci
günü sabah güne biraz yükseUnce dan çkarak tekbir getirdi,
peinden cemaat de getirdi. Sonra, yani kuluk vaktinde tekrar
çkt, tekbir getirdi, müslümanlar da peinden tekrar ettiler.
Üçüncü defa güne zevalden dönünce çkt tekbir getirdi, yaiuada-
kiler de onunla beraber tekrar ettiler. Tekbir sesleri Kâbe'ye ka-
dar ulayordu, Bt^^lece bilinirdi ki, Ömer pkta cemreleri talyor.

mam Mahk'ten: Biz Medinelilere göre kurban bayram tek-
birleri namazlarn peinden getirilir. Bu tekbirlerin ilki, bayra^mm birinci günü öle namazn müteakip imamn iekbiriyle 6^-
lar, cemaat de beraberedir. Bu tekbirlerin sonuncusu dm, km^'mn son günü sabah namazmcfyn sonra imamn tekbirini cemaa-
tin tekranyla son bulur, sonra tekbir kesilir}^

Bayram tekbirleri kadn erkek, cemaat veya fert, Mina'da ve-
ya baka memleketlerde herkese vaciptir. Hacda halk hac emirine,
Mina'da ise birbirlerine uyarak tekbirlerini getirirler. Çünkü haC'
da olmayanlarn birbirlerine uyarak tekbir g^wmeien gMt, Mi^
na'dan da halk dönüp ihramdan çknca hvimlerine uyamk Mk-
bir getireceklerdin Hacda bulmm^^mdar hacdag^r^n t^Mf-
lerden sorumlu deildirler, sadece bayram tekbirlerini getirirler.

îmam Malik der ki: Kur'an- Kerim'deki «Eyyamem ma'dû-
daW^^ kelimesi, terik (bayram) günleri demektir.

(136) Hanefi Tne^uâ3to#re^^*k tekbirleri, kl»ban l^yrammn arefe göntü

na erer, toplam yirmiüç vakit namazn kapsar. Bu tekbirlen her ferz na-
mazdan sonra getirilir.

(137) Bakara, 2/184.
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69. MUARRES VE MUHASSAB DENLEN YERLERDE
NAMAZIN KILINII

• Jiii> 0^ 41 J4i Ö^^i : CA^

206. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah ($.a.v.), Zülhuleyfe'de-
ki Batha'da devesini çöktürerek, orada namaz kld.

Nafî, Abdullah b. Ömer'in de böyle yaptm söyler.'^»

lm»|Mk'te Hacdan dömkmi^M'tvmnin Muarres'tett
nmmaz kdma^mg^mesi uygm, d^ldîn ayet oraya ur&M-
Je^K» »m^j^^is^ii â^^lse, mmmz klma zaman gelinceye kadar
orada kalsn, sonra da kolayna geldii kadar namaz klsn. Çün-

b;m tiîaan rivayetlere göre, Hz. Peygamber orada istirahat
etmek için konaklad. Abdullah b. Ömer de orada devesini çöktür-
'•139 ^
dü.

2Ö?. Nafî'den: Abdullah b. Ömer öle, ikindi, akam ve yats
namazlanm Muhassab'da klar, sonra Mekke'ye geceleyin girerek
Beytullah' tavaf ederdi. "i**>

(138) Müslim, Hacc. 15/43.

(139) eybanî, 516.

(140) fiybanî. 519.
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*nin arjcasndan (Mekke'ye)rdi. Bunlar da
141

^

Abdullah b. Ömer'den: Ömer b. Hattab öyle dedi: Hac-
lardan hiç kimse^ate'to Otesîl^ l^m'da geceleyin kalmasn.

210. H^lSO^ babaffl Ürvt^te ââMediy^Mna geceleri Mek-^
y^radb Irat^tiû^ ûmr ki: I^MMsdâlaçkim^ lA&a gece-

lerinde (Akabe cemresinden sonra) Ml^dnyatmasn.

(141)eybanî, 500.
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71. CEMRELERN TALANII

211. îmam Malik'ten: Ömer b. Hattab ilk iki cemrenin yann-
da O kadar uzun dururdu ki ayakta duran yorulurdu,

212. Nafî'den: Abdullah b. Ömer ilk iki cem^e yasmda tekbir
ve tebih getirerek, tahmidde Imku^rak ve dua ederek ^
man bekler, Cemre-i akabe yamnda da hiç beklem^^

^} ^ j;s4 b^ .^*îUU ^ ^^-i^j -nr

21 3. Nafî'den: Abdulkd b. Ömer cemreleri talarken h*^ tfi
at^ tekbir getirirdi.

^ yij? ^\ : JjL: (J j;i^ ^ ;!! ! ^^u ji. ^'^^ - ym

d - - - •

214. imam Malik'ten: Baz âlimlerin öyle dediklerini duy-^

dum: «Cemrelere aülan talar, tpk çentik ta büyüklüünde*^
dir.»

îmam Malik'ten: Bana kalrsa bundan biraz daha büyük
olursa daha iyi olur.
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Abtbâkth k Ömer'den: Bayram günlerinde her kim Mina 'da

iken güne batarsa, ertesigünün talarn atmadan dönmesin.

215. Abdurrahman b. Kâmm kabasndan naMediyor: Müslü-
manlar cemreleri talamaya gelip giderken yaya gelip giderdi. lk
defa binekli gidip gelen Muaviye b. Ebî Süfyan oldu.

. jJlJ : J\i î tîJl jjj-^

* » * * '

216. mam Malik, Abdurrahnmn b. Kasm'a:
«— Baban Kasm^ oemre-i^kab^jii nerede talarcb?» di^

SiO^u. o da:

«— Kolayna gelen yerden!» cevabm verdi.

mam Malik'ten: «Çocuk ve hasta yerine ta atlr m?» diye

soruldu. öyle dedi: *^Evet, hasta, yerine ta atlrken yerinde tek'

bir getirir ve kan aktr. ayet bayram çkmadan iyileirse, yerine

atlan talan o tekrar atar. Bu durumda 6irde kurban kesmesi ge-
r^ir,»

mam Malik'ten: «Bana göre abdetsiz olarak cemreleri tala-
yan, sa'y eden kimsenin bu görevleri tekrar yapmas gerekmez.

Ancak kasten abdestsiz olmaya niyet etmemi olmaldr.»

j^ji V : Ijy; e,l2r jit â;t ol î jçjAî .
i,*.

- tw

. ^! Jjj;^ ^lî VI ^ ;u^\

El 7, ^Jâdullah b. Ömer'den: Cemreler (kurban bayramnda)
üç gün^e zevalden dönünceye kadar talanmazJ

(142) eybani, 499.
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72. CEMRELER TALAMAHUSUSUNDAK RUHSATLAR

• ^ Öfi • ^* uris ^ f« cyijî
: t*;» î# srjû . â;j41

218. Ebülbeddah, ^hisi Asm b. Ad^â^ takledîyon
lullah (s.a.v.) deve çobanlanmn Mina'dan çl^mk gecelemelerine
mltoade e^. Dnlar, bayramn ytitd gOnû ce^nrelc^ taladktan
sonra ikinci günü, üçüncü günü atacaklan talan da attlar, sonra
da dönü gününün talarn attlar.'^'

u^J >Y' ^ 'JPJ V b«KJÎ SJJt js^' : üli Jî

iiJ r^' ^ . ö^y. . ^iij . « ^uJ
. '4 1^.;^ 0^;^ ;5 .^ ^i ^iJj iyijiî . >J fi iuii . b-

.âas ^:^ i,? lîii . fjt ^ i^î^ v aTv

y^j

2X9. Yahya b. S«M, Ata b. KMBebah^«a^p zamamnda^^
ptaüilara cemreleri gece ta^amal»^mteadte

i^l#P^ s5z ettiini iitti.

Cemreleri talama hususunda çobanlara Hz. Peygamber ta^

rafndan verilen ruhsatla ilgili olarak tmam Malik öyle der:

(143) Ebu Davud, Menâsik (Hacc), 11/77; Tirmizî, Hacc, 7/108; Nesaî, Hacc,-
24/225; tbn Mace. Menâsik (Hacc). 25/67. Aynca bkz. eybani. 49&



aojmcKtrAHi 285

Allah bilir, ama bizim anladmza göre çobanlar bayramn bi-

rinci günü cemreleri taladlar, ikinci gUnJl ta cUims^ gitmeyip
üçüncü günü, önce ikinci günü atmadklar yerine sonra da Üçün-
cügün için talarm <Up döntkU^-, ÇUahU hiçkmm hir kendi-

sine farz olmadanmm kazasm^pmm, B^eyfi^^p
m geçtikten sonra edtlin^ ekilde cemre talamalarna
mtall Eü^^n çobanh^, ileri bittikten mmra gitmeleri gerekiyor-

sa gidebilirler. ayet sonuna kadar kalmak istiyorlarsa, dier
müslümanlarla beraber talarn atar, son gün onlarla beraber
dönerler.

220. Ebû Bekr, babas Nafî'den naklediyor: EbûUljeyd'in kz
Safiye nin kardeinin kz Müzdelife'de iken doum yapt. Safiye

ile birlikte cemaatten ayrlarak bayram günü güne batUk^n
sonra Mim'^ kadar geld^g^r^AWi^ b. tart^» OPl^a
l^dM^ zamm cemreleri ta^emudanm emr^tf^b>:^^^ dola-

y âo. oid^M% ceza ctee^ Mrey yapfi^telM â^^râedî*

îm£M3% Malik'e: «Mina'da baz gü;ü.er akama kadar cemreleri

talamay unutan kimselerin dunm^u» soruldu.u cevafai Vi^^
«Gece gündüz hangi saaUe hatrlad derhalgi4^ talarn atsn»
Hpk klmay unuttuu bir namau ge^ ûe gindüz ne zan^
^mrlarsa klmas ger^tii gibi ayet bu Atmse Mekke'ce dön-
âûktm mm, M^^he-den t^nidMan kmm Mtrtmm
Kâbe 'ye bir kurban göndermesi gerekin»
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JUJ*- Ijj : J»W fi* • J-l [4^ • û-^' ^r-J»»- ili

• > • < 1

221. Abdullah b. Ömer anlatyor: Ömer b. Hattab, Arafat'ta

cemaata bir hutbe okuyarak onlara hac ibadetinin nasl yaplaca-m anlatt. Anlattklar arasnda unlar da söyledi: Mina'ya va-

rp cemreleri taladktan sonra kadnlarla cinsi münasebet ve ko-

ku ai^Lninmenin dnda daha önce size haram olani^ helâl olur.

Onun için BeytuUab' tavaf etmedikçe, hiç kimse ne hann ile

mûmsebette bulunsun, ne de koku sürünsün*

222. Abdullah b. Ömer'den; Ömer b. Hattab öyle dedi: Cem-
releri talayp tra olan veya saçlann ksaltan ve eer yannda
ise kurbann kesen kimseye hanm ile cinsi münasebette bulun-

mann ve koku sürünmenin dnda her ey helâl olur. Ancak Bey-

tullah' tavaf etmedikçe haumma yakiaamaz ve güzel koku kul-

lanamaz.
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HAYIZLI KADININ MKKKE'YEGR

J j ^? ^1^^ JP-. c^jî ' 'c^ ûUi ^iî". luî « î;jüi

>â üji
. suJü gU 1^ j( . i^g >î ;r ^iî liî, . /J. b-

^3. Mü'minleriû annesi Hz.
Pe|^gambm''le birlikte yola çkMi^J. Sa
çevirdik* Sihaiare Resûltdlah (s.a.v.) öyle buyurdu: «Kîmin ya-
^^te tetefiif ha^lâ umre için ihrama beraber
girsin. Sonra her ikisi için de ihramdan çkmadkça ihram-
h haîî devam eder.»

Ben Mekke'ye hayzh geldim. Onun için ne Be^yt^ah'
ettim, ^ de Safa ile Merve la^asMa sa^ ettim. ResûluUah
(s.a.v.)'a durumdan ikâyette bülûtdöm. îtoa öyle dedi; «Saçla-
rm çöz, tara, umreyi brak hac için ihrama gir» Buyurduu
gibi yaptm. Haccmz ifa edince, Hz. Peygamber beni Abdurrah-
man b. Ebî I3okr es-Sddk'la Tcn'm'a gönderdi. Orada umreye
girdim. Abdurrahman bana: «te umreye girecein yer!» dedi.

lerBey^mmfatiler. Safa ile Merve
arasn^ ^m^y ^fttoi Mira iMmtei ipiktar. Baha sonra Mi-

döndükleri zaman, bir de hac için tavaf yaptlar. Sadece
îh^ma girenler veya hacla umre ihramna birlikte giren-
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ler im, tek birtavafyaptkm

Urve b. Zübeyr tarikiyle gelen buna benzer bir rivayet daha
vardr.^ ^*

I

* \^û!^ giJJ pî * iJÜJlj J4; oV^I < iUU Jli

* * * «

BMf ÎÜe. Aie'd^: M^ke^^^^mde haysd Mm* Ûnua
ne tavafne de sa'y ettim. Itomdan Hz. Peygamber'e ikâyete

te bulundtn. Bana: «^mîzle^tceye kadar tüvafve usaffin

dnda hac adaylarnn yaptklar her eyi yap.» buyurdu.

mam Malik öyle demitir: Umre için ihrama girip sonra da
Mekke 'de h(w zammn bekleyen hay^ bir ^dm M^i^i tamf
edemez. km^ ka^'mm^tdan korkmmhm ikitmm^'
rer, fakat Hr^mrhan keser. Böyle yapan, hac kran yapanMnm
gibi olur, onun için lEftfe Mf tavafyapan

Hayzl kadn ayet tavafyapm, namazmklmsa sa*yini

yapar, Arafat ve MUzdelife'de vakfesini yapar, cemreleri de talar,

anmk hayzdan temizleninceye kadar ziyaret tavafn yapamaz.

(144) Buhar. Hncc, 25/31; Müslim, Hacc, 15/111.

(145) Buhar. Hacc, 25/81.
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75. AYBAI OLAN BR KADININ ZYARET TAVAFINI
YAPII

225. Hz. Aie'den: Huyey'in km Safîye ayba oldu. Durumu
Hz. Peygambere bildirdim:

«— Bizi burada beldetecek mi?» diye sordu. Kendisine:

«— Ziyaret tavafn yapb.» dmdi. O zamfflu:

w— Peki öyleyse beklemeyiz.» buyurdu.^**

>fc . Arft ly. ' çi ^} J ^^-»^'^ (j-^^j -

226. Hz. Aie'den: Hz. P^^amber^e:

«t—Ya Resûlallah! Huyey'in kz Safîye ayba oldu!» dedim.
BesûluUah (s.a.v.):

«— Yoksa bizi burada bekletecek mi? Beyt'i sizlerle ta-

vaf etmedi mi?» dedi.

«— EttiU dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber:
«— Öyleyse gidelim!» buyurdu.^^^

(146) Buhar, Hacc, 25/145.

(147) Buhar, Hayd, 6/27; Müshm. Hacc, 15/385. Ayrca bkz. eybanî, 468.

MUVATTA,C.D,F.I»
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227. Abdurrahman'n kz Amre anlatyor: Uz. Aie haccettii
zaman yannda kadnlar varsa onlarn ayba olmalarndan kor-
karak bayram günü önceden gidip ziyaret tavafi yapmalarn sa-
lad. Çünkü tavaftan sonra ayba olurlarsa» Hz. Aie onlan bekle^
mez, onlar hayzh olarak da memleketlerine dönebilirler.^*^

: 1^ J^j JÜ . LiU '-J^ ^iS .{^ '^ '^ ^ ^\

228^ M^-^mnlmn mmi Uz. Aie'de^ ResûItU^ (s.a.v.).

Huy^'in kz Saüy&'den bahsedinee:

«— O ayba oldu» dendi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

Yoksa bizi burada bekletecek mi? dedi. Oradakiler:

Ya Resûlallah! O tavafin yapt» dedüer. O zaman Hz. Pey-
g^unber:

«— Öyleyse gidebUiriz,» dedi.**^

fijSi Aie âûBilattyef: öyle bir durumdan bahsediyorduk: ayet
onlara bir faydas yoksa, erkekler kadnlar neden önceden gönde-
riyorlar? Eer onlarn dedikleri gibi olsayd, Mina'da tavafm yap-m alt binden fazla kadmn hayzii olarak bulunmalar icap eder-
di.

. 'c-k-:^ ^ 4J j^j g -J^ . - Liiûiu^

.ÎSUÎ^ \^ ImV . c4Jlj ojü ^ ^ ^ sicili : UU JÛ

(148) eybanî, 467.'

(149) Ebu Davud. Menâsik (Hacc), 11/89.
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229. Ebû Seleme b. Abdurrahman'dan: Milhan'm kz Ümmü
Seleme bayram günü ziyaret tavafm yaptktan sonra ayba oldu
veya yolda doum yapt. Bunun üzerine peygamberimizden fetva

istedi. Resûlullah (s.a.v.) ona müsaade etti, gitti.^^

tmam MalOc^ten: Mim^tia ayba Mrkesdm BeyM^h%
tavafedinceye kaçlar orada kcUr, Onun için bu arttr. ayet ziya-

ret tavafnyapm da ondan sonra ayba olmusa memleketine
dönsün. Çünkü bu konuda Hz. Peygamber'in hayzl kadnlara
izin verdiine dair rivayet vardr,

,

^^^Mrkaâ^;âym^ttmmfyâk^ ayba o&rr/
im^ ayba halinin birkadm kertmesinden daha uzun de-

00m temmm âmesince orada kalmr,^^^

O.B0) tbn Abdilber der ki: "Ummu Süleym'den yalnzca bu yolla biliyorum."

Zurkani de unlar ekliyor: "Ebu Seleme. Ummu Süleym'den duymad
için inkta bulunduu kabul edilse bile, bunu destekleyici hadisler

vardr."

a51}eybanS,469.
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76. HACDAKU VE DER YABAN HAYVANLARINI
VURANLARIN VERECEKLER FDYE MKTARI

230. EMs&Mbeyrte: ötâ^ b. (Hacdayken) bir srt-
lan öldürenin bîr keçi. Ceylan Öldürenin bir keçi, tavan öldürenin
olak ve bir tarla faresi öldürenin de dört aylk bir olak fidye ver-

mesine karar verdi,*®^

? ^^ jv;j o>i : , îfs î roîü ji' : y'Lî

231. Muhamned b. irin anlatyor: Bir adam ÖmertTîîat-
tab'a gelerek:

«— Arkadamla ben atlarmz koturduk. Dar bir yolun giri-

jindeki gedikte bir ceylan vurduk. kimiz de ihraml idik. Bu du-
rumda bizim ne yapmamz emredersin?» dedi. Ömer (r.a.) yann-
daki bir adama:

«— Gel, beraber karar verelim!» dedi. Adamn fidye olarak bir

keçi vermesini kararlatrdlar. Adam dönüp giderken: «Bu da
güya mü'minlerin emin! Daha bir ceylan hakknda bile hüküm ve-

remiyor da bakasm çaryor!» diye söyleniyordu. Ömer (r.a.)

(162)eybanî, 502.
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sözlerini iitli, onu çarp:

«— Maide sûresini okuyor musun?» diye sordu. Adatt:

«— Hayr!» deyince:

«— Benimle betdber kararveren adam tanyor musun?» dedi

.

Adam jane:

«— Hayr!» c^abtm verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer.

«— Eer Maide sûresini okumu olsaydn seni iyice döverdim»
dedi, sonra da Allah Teâlâ kitabnda; «Sizden iki âdil kimse
Kâbe'ye gidecek kurbanlk konusunda karar verir»^'^^ bu-
yuruyor. Bu da Abdurrahman b. Avftr, diyerek sözlerini tamam-
lad.

232. Hiam'n babas Urve'den: Yabansn öldüren kimse
bir ehil sr, ceylan öldüren kimse de bir koyun fidye olarak verir.

233. Saîd b. Müseyyeb'dem Bir Mekke güverdni öldürenin bir

koyun âdye vermesi lâzmdr.

îmam Malik'ten: Mekke'de hac veya umre için ihrama girmi
olan bir adamn evinin bir tarafnda Mekke güvercininin civcivle'

ri bulunsa» bunlarn kaps kapanp içeride ölseler, ev sahibinin

Ökn her cmciv için bir koyun fidye vermesi gerekir.

(153) Maide 5/95.
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234 ipoa» lsJiik'ten: ö««fes beH îkmml biHnin bir deueku-
6tâtl3*^^halinde fidye olarak bir dii deve vermesi gerekti-

0ni duyartm.

imam Malik'tMi: Bana göre, hür bir emim telefedm^^^m
anasmn diyetinin ondaMrdm^m^^ni eüi <UnarM to'&M^
köle veya cariye emi lmesigereA^g^i^kuu yur^urtasm
kran kimsenin de bir d&idmMn deerinin onda birini fidye ola-
mk vermsi ger^,mm^M bütün ku türleri, kartal, doan ve
akbaba gibi hayvanlar av hayvandr. Dier av hayvanlar gibi
ihramhlarn bunlar avlamalar ile de fidye vermeleri icabeder.
Öldürülmesi halinde fidyesi verilecek olan her eyin büyüü ile
küçüünü öldürmek arasnda hiç bir fark yoktur. Bu tpk hür kü-
çük bir çocukla hür büyük bir kimsenin öldüriUmeleri arasnda
fark olmay gibidir.
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77. HRAMLI KEN ÇEKRGE ÖLDÜRENN CEZASI

235. Zeyd b. Elem den: Bir adam Ömer b. Hattab'a gelerek:

«—MÖ'iîîiftltîi mâi\ Ben ihraml iken kamçmla çekirgele-
re vurarak onlan öldürdüm!» dedi. Ömer (r.a.):

«— öyleyse (fidye olarak) bir avuç yiyecek ver!» cevabn verdi.

yüü J> Ji %j 'd v,-»^ ^ jfc .^ bfc u^i^j - m

236. Yahya b. Saîd'den: Adamn biri Ömer b. Hattab'a gelerek
ihraml iken çekirgeleri öldürdüünü söyledi. Bunun üzerine
Ömer (r.a.), Kâ'b'a:

Gel, karar vereliMl^» «Bîr dirhem versin.»
deyince, Hz. Ömer ona: *Sen dirhemleri bulabilirsin, fakat hurma
(yoksullara) çekirgelerden daha faydaldr.» dedi.



78, KURBAN KESMEDEN TIRA OLANIN ÖDEYECE
FDYE

. . IjM^ îui îsl". stî kJ j\ . jsq üî^i ji^'t;

237. Kâb b. Ucre'den: hramh vaziyette Hz. Peygamb^le be-
raberdim. Bamdakihaml^ bana &â^elt vermâyie ba^la»â|^-
d, Bunun üzeriâe fi^V^^mûm üra olmanu eam^mM «Ta 0ç
gO^onçtiî^^Âmba^mâd ratdote^ üâ!@y« elh Mid doyur,
ya da bir ko3run J^nban kes. Bunlardan hangisini yaparsan» fîdye-

n l&te»î 0Mfl^« buyurdu.^^

% j^ii j! . iî^iî . [ol, . ^ jji Ha, jü k j^j l: . ;^

238. Kâ'b b. Ucre anlatyor: Hz. Peygamber bana:

Sanrm haereler saja eziyî^ v«tiyorl» dedi. Ben de:

«— Evet Ya Kesûlallah!» diye karlk verdim.

Bunun üzerine Peygamberimiz bana:

Tura ol. Fidye olarak lybp gfia^âr^tg p alfa

ri d^Ti^^ da bir koyun kurban kes.»,buyurdu.^^

(154) Dorusu, senedin Abdulkeim b. Malik el-Cezevf-Mucahid-Abdurrah-
man eklinde olmasdr.
Buhar, Muhsar, 27; Müslim. Hacc, 15/82, Ayrca bkz. eybani, 504,

(155) Buhar, Muhsar, 27/5.
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6*^ « îJ>* JJ»J . ^Hibf i> . 6? ^' : iuu jU

239. Kâl) b. Ucre anlatyor: Ben arkadalanma ait bir çömle-
in altn üüerken ResûIuUah (s.a.v.) bana geldi. Benim saç ve sa-
kallann haerelerle dolmutu. Hz. Peygamber aimmdan kaldra-
rak:

«— Bu saçlar kestir. Fidye olarak da, ya üç gün oruç
tut, ya da alt fakiri doyur» buyurdu. Hz. Peygamber yammda
kesilecek kurbanlk olmaduu biliyordu.*^®

tnsam rahatsz edici durumlarn fdyeleriyle ilgili olarak
mam Malik öyle der: Zaruri bir durum olmadkça kiiye fidye
vermek dümez. Kefaretler farz olduktan sonra ödenirler. Kefaret
yüklenen kii bunu dilerse kurban olarak, dilerse oruç olarak,
dilerse sadaka olarak Mekke'de veya baka biryerde ödeyebilir.

<lSe) Buharî, Megâzî, 64/35; Müslim, Hacc, lS/80 (mevaûl olarak rivayet ederler).
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îmam Malik ten: ihramda bulunan bir kimsenin ihramdan
çkncaya kadar saçlarn yolmas, onlar tra etmesi, ksaltmas
doru deildir. ayet bu durum bana sknt veriyorsa gerekeni
yapar, Allakm emrettii gibi de fidyesini verir. Yine ihramda bu-
lunan kimsenin trnaklarn kesmesi, haere öldürmesi, üzerinde-
ki, bandaki ve elbisesindeki haereleri yere atmas da doru de-

ildir. ayet ihramda bulunan kimse üzerihdeki veya elbisesinde*

imp mien

îmam Malik'ten:

Yine ihramda bulurmn. hirkimsenin unutarc^ p^$ bilmfyir
fek ^rmm^Uf k^^k altndanM ^i^^^mmi temam A
bedeninden kl ayklamas, mecbu^p^et ûltnda bandaki
yaranm e^rt^m üra etmesi, kan aldrmok için kafasndaki bir

yerin kllarn kesmesi gibi durumlarn hepsinde, her bir durum
için ayr ayr fidye vermesi lâzmdr. Ancak, bandan kan aldr-
mak için bann o ksmndaki saçlar kesmesi gerekmez. Herhan-
gi bir kimse cemreleri talamadan önce bilmeyerek tra olsa fidye

vermesi lâzmdr.
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79. HACCINBRMENASKN UNUTANIN YAPACAI
LER

. sC^\ tfiSf^^ *^4^

240. Abdullah b. Abbas'tan: Her kim hacan menasikinden bi-

rini unutursa (veya terkederse) kan aktsn.

^vüerdca EyyüJb der kt: ^bdIlG^^B «untttifst m, }fiâsm
terkederse mi» dediini hatrlamyorum.

lIKam Malik'ten: Haccn menasikini terkten dolay hedy ver-

mek gerMyorm, bu smiece Mekke'de mümkündür. ayet baka
türlü bir gerekiyor^ Mi bunu diledii yerde ifa eder.^^^
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80. FDYE I£LGL ÇETL RVAYETLER:

• Jt; - V L^j! ûi 'si. i,i V : jû

< yi4Uû;^iîij> Jujj ^jjii il V . ^ *> -di y : :>*;

vs^' *^ '^jâ: *xu < ^* [J

% \^ . ^ ^u 4î:a5 ^ jL j^: ^J ^ . iuu jî
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241. thraml iken, ödenecek fidyeyi küçümseyerek ihramda
giyilmemesi gereken elbiseyi giyen, saçlarn ksaltan veya mec-
bur kalmad halde koku sürünen kimseyle ilgili olarak mam
Malik t^yle der:

Ashnda ihramh htrMm^ bun^n yapmamaldr. Ancak za-
ruret halinde fidyesini vermesi artiyle buna müsaade edilmitir,

tmam Malike: «Kiinin gerektiinde ora,ç tttüii^ ^daka
vermek veya kurban kesmek gU^ MÜ^lefîye^erden Hnm seç-
mekte \xw iiUap almdl fe» soruldu. Âyru^«^^^anm iûbc^as ge-
rektii, yiyecein kaçmüd dm^Köm art olduu, o^eiüt kaç gün
tUtidâcî^, bunlardan biri kendisine farz olan kiinin bunu hemen
mi, yok^ dâM iâaîtamtMa edebilecei de» soruldu. O u cevab
verdi:

Kii Allah'm hi^mâa belirtilen ktf&^krien dilediini
^s^s 6u konudet m^teiUe muhayyerMr, Ne kurbtm
edeceim gehlme^ bu koyundur. Oruç üç gün, yiyecek ise, ~~Hz,
P^gmntmrmrmmtMti müd (bir müd, yanm kilo'dur) birim ol-

mak artiyle— alt fakiri ikier müdle doyurmaktr.

îmam Malik'ten:Bm baz ûlmlerin ^^bWilerHâe duy^
'^Sp^ ^0^mk kimse bu*^ topiA hiç niy^^mk l#
h^le birm ks^mmm t^%ar.fi^^^mrt^^ kMmdtr,

Mr kimsenin de Harem dahilinde bu ekilde hiç is-

bP kayvam MUrmesi ile fidyesini vermesi icabe-
der. Çünkü bu durumda hata da kast de ayndr, hiç fark yoktur.

*Bir grup insan ihraml vaz^^ îkmmm Harem dahüinde
ihsmmz olarak bulunurlarkea MrHkteMr av hayvamm 31^

dteseler ne dl^?» smiUitaa^vBben, îmam Malik öyle der: Bana
göre hepsi de ayr ayn cezmm vermelidirler. ayet bir kurban ke-
silmesi gerekiyorsa, grupta bulunan herkesin ayr ayr birer kur-
ban kesmeleri lâzmdr. Oruç tutulmaya hükmedilirse, hepsinin
ayr ayr bu orucu tutmalar arttr. Bunun gibi, yine birgrup in-

san hataen bir adam öldürseler, bunlardan her birinin ayn ayr
birer köle azat etmeleri gerekir, veyahut da iki ay aralksz oruç
tutmalar lâzmc^r.

mam Malik'ten: Ta^ attktan, ban tra ettikten sonra da-
ha ziyaret tavafn yapamadan bir kimse, bir av hayvanna atsa
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veya avlasa, o avn cezasn vermesi gerekir. Çünkü Kur*an- Ke-
rim'de «hramdan çktnz zaman avlann»^^ buyurulu-
yor. Ziyaret tavafyapmam olan kimsenin ise henüz daha han-
mna yaklaamama ve koku sürünememe gibi mahrumiyetleri de-

vam etmektedir.

mam Malik'ten:

MafMm dahilinde ihramh iken aaç kesen kimseye bir ey
lâzm gelmez. Bu konuda hiç kimse^m aaç kesen aleyhinde bir
hükümde bulundu^ kadar utanmad, Ancak b&yh^^^n M-
ri, hiç iyi tdrp^prp^mylmm.

mam Malik'ten:

Bitmiyerek veya unutarak hacda tutaca üç gün orucu tuta-

mayan veya kasta olduu için tutamayan kimse, memleketine
dönünce, bulursa Kabe'ye bir kurban göndersin, bulamazsa evin-

de üç gün oruç tutsun, daha sonra da yedi gün tutar.

(158) Maide, 5/2.
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T

• y Ji* -^^»^ « j^i» P . ^) J^j : JÛ >î J s Vi . >.J »

242. Abdullah k Amr b. As'dan: Resûlullah (s.a.v.) Mina da
âuirdü, ttÛtliMirânâr kendisine muhtelif sorular soruyorlard. Bu
arada adamn biri gelerek:

«— Ya it^ûlijW kurban kesmeden önce bilmediim için t-
ra oldum, dedi. Hz. PeygamiKSf:

«— Kurbanm kes, önemli de^.» buyucu. Daha ^nra
baka bir kimse daha gelerek:

*— Ya Resûlallah! Cemreleri talamadan önce bilmediim
için kurban kestim» dedi. Buna da cevaben peygamberimiz:

«—l^m at taCTili deil!» buyurdu. Hîe. Peygambere bu-
rada ^imî ve geçmi ne sorulduysa hepsine de cevab:

^ Yap» önemli deil» oldu.^^»

Wymimt,Um^,mn$l*mmm,m$m,imm.Aynca^ eybanî. 501.
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243. Abdullah b. Ömer'den: Hz. Peygamber bir gazveden, hac-
veya bir umreden dönerken her yüksek yerden geçerken üç

defa tekbir getirirdi. Sonra da: «Tek olan Allah'tan baka ilah yok-
tur. Onun hiç bir ekilde orta da yoktur. Mülk onmdur, hamd da
ona mahsustur. O her eye kadirdir. Dönenler, tövbe edenler, iba-

det ve secde edenler, rabbiniize hamdedenler, Allah vaadinde mr
diktir. Kuluna yardm eder, Allah dümam gruplar o tek bama
hezimete uratr,» diye dua ederdi.^®"

244. îbn Abbas anlatyor: Resûlullah (8.a.v.) devesinin hevde^
cinde (çadrmda) duran bir kadmn yanmdan geçiyordu. Kadna:

«— Bu Allah'n resulüdür!» dendi. Bunun üzerine kadn ya-
nndaki çocuun yanlarndan tutup kaldrarak:

«—mls^^ie^i^ mi ya lteöâMdlah?» diye sordu. Resûlullah
(s.a.v.):

*—Ev^ sana da sevap olur» buyurdu.'

245. Talha b. Ubeydillah b. Keriz den: Resûlullah (s.a.v.) öyle
buyurmutur: «eytan arefe günü görüldüründen daba kü-
çük, daha hakir, daha zelil ve daha öfkeli hiç bir zaman gö-
rülmedi. Bunun sebebi de rahmetin indiriliini, Allak'm
büyük günahlar affediinigörm^^ Birdem^A^gMa^
den de daha küçük, daha zelil, daka <^keE göruldifâ bîr

(160) Buhar, Umre, 26/12; Müslim, Hacc. 15/428. Aynca bkz. eybanî, 515.
(161) Müslim, Hacc, 15/409,
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Rün vardr ki o da Bedr harbinin olduu gündür.» Bu söz
üzerine Hz. Peygamber'e:

*— Bedr'de eytan ne gördü ya Resûlallah?» diye sorulunca
öyle buyurdu:

«— Cebrail'in melekleri sava içi Btm wra yaptn

246. Talha b. Ubeydillah b. Keriz'den: Resûlullah (s.a.v.) öylo
buyurmutur: «Dualann en efdali arefe günü yaplandr. Benim
ve benden önceki peygamberlerin söylediklerinin en efdali d©; T^
olan Allah'tan baka ilah yoktur, onun hiç bir ekilde ortegi yok-
tur» sözüdür.^^3

, m Jji^ u : y jûi j^^ ü . >lJ oi^ Ji.^ . . ih >i
. * ^ j^j jîî . uj ^ ji^

247. toi to>lWik^»^ B^pgamber Mekke'nin fethedildi-

0 s^»M^e^#î^ndehamete tdifer -mt^ Miferi çkann-
ca bîr adam li^^isine gelerek:

«— Ya Resûlallah! îbn Hatal, Kabe'nin perdeleri arasna s-nm!» dedi.^^'* Bunun üzerine Peygamberimiz;

*— Onu öldürün!» buyurdu.^^

CI62) Bu, mürseldir. Hâkim, Mustedrek'te Ebu'd-Derdâ'dan mevsul olarak
rivayet etmitir.

»« Örn AfcdîBer der ki: "Mürsel oluunda, Malik'ten ihtilaf yoktur, bu isnad-
îan salam bir yolla müsned oluunu bilmiyorum. Faziletlerle ilgili hadis-
î®r, saptt^|^r#ltl« ihtiyaç duymffi&JUiw &nAmr'dan müsned olarak
gelmitir.

(164) Buhar, Cezau's-Sayd, 2m^^Ein. Hacc, 15^45a
(165) Asimda Kâbe'ye snanlarabteu^a^^ kmstetnlm^,

Ibn Hatal, daha önce Islâma ve müslümantârayapt b^^TökkeMükkr
sebebiyle kan heder edilenlerdendi.

MUVA1TA.C.D.F.20
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tmam Malik der ki: Ogün Resülullah da -^llah bilir—ihramU
deildL

m. Mrtffden: AMulsO b. Ömer Mekke'den yola çkt. Ku-
de^'e gelî^^tei^$EmMedine'den bir haber geldi. Bunun üzeri-

tteh^e^itelttitsölâtak Mekke'ye döndü.

bn ihab'den buna benzer bir rivayet gelmitir.

' f- .... ^ - . - :

'
. „ "

Oj^u-. 'lügati»: Sj»tt^ 4j

^l.Mttemmed b. tmran el-Ensarî. babasndan naklediyor;
Ben Mekke yolu üzerindeki Serha'nn altnda dururken Abdullah
b. Ömer geidi.^^

«—Neden bu aacn altodasn?» dedî.

«— Gölgesinde oturmak için.» dedim.

«—Baka sebebi var m?» dedi.

Hayr, ^dece gölgesi için» dedim. Bunun üzerine Abdul-
lah b. Ömer eliyle dou tarafira iaret ederek Resûlullah'n (s.a.v.)

öyle buyurduunu nakletti: «Mina'daki iki küçük da aras-
na varnca orada Sürer demlen bir vadide bir aaç vardr.
O aacn altnda yetmi bin Peygamberyaamtr.»^

(166) erha: kendisine doru bir sürü patika yolun gittii bir aacn özel a4dr.
(1 67) Nesaî, Hacc, 24/189.
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'- ''^Jjc^ J A J ci fiil . au ^ « t».

llmmâ Mûleyke'd^ Ön^b. Hattat»%ytuUah* tavaf
eden cûzzaml birkdm tmÛsÂ. Ona:

«_ Ey Allah'n cariyesi! Eer evinde otoup bajkalanna zara-
nn dokunmasa daha iyi olurdu!» dedi.wun üzerine kadn der-
hal oturdu. Daha sonra kadna b^r adam gelerek:

«— Seni tavafyapmaktan men eden adam öldü, haydi devam
et!» dedi. Kadm adama:

Onun dirisine itaat edip. ölüsüne asi olacak deilim» diye
karlk verdi.

^^251. AMullah k Âlfe#*t«^ Rükünle Kâbe kapsnm aras,

: 65* ^' b!j .iijJU !4^ îlt^iî te

. ji. ^ûu ûî û . S ;û u :js:;j . iki j ji. :;4.>i

252. Muhammed b. Yahya b. Habban naklediyor; Bir adam,
Rebeze'de Ebû Zerr e rastlad. Ebû Zerr adama:

«r~ Nereye?» diye sordu. Adam:

«— Hacca gitmek istiyorum» diye cevap verdi. Bunun üzerine
Ebû Zerr:

«— Baka bir sebep var nu?» dedi. Adam:



306 mm HAUK I MUVATTA

*— Hayr! dedi Ebû Zerr:

«— Peki öyleyse yap» dedi. Olayn devamm adam öyle anla-
tayor: Oradan ayrldktan sonra Mekke'ye kadar geldim. Bir müd-
det orada kaldktan sonra, bir gün kalabalk içinde bir adam itek-

ledim. Bir de ne göreyim? Rebeze'de karlatm ihtiyar buL. Ya-
ni Ebû ZerrI Beni görünce tamd ve:

«"^ Seninle konuan benim!» dedi.

. V : j^ ? pi3 o>j j^;jî > : iuu jii

253. mam Malik. Ibn ihab'a;

*— Hac için ihrama girip de çkan bir engelden dolaja ihram-
dan çkmayla ilgili soru sordum.» îbn ilab, böyle bir eyin olma-
yacam kastederek:

«— Bunu hiç kimse yapm m?» diye mukabele etti. Bu hou-
na gitmedi. îmam Malik, «kii binei için Harem'den ot toplar
m?» sorusuna «i/ayr» cevabm verdi.
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82. YANINDA YAKIN AKRABASI OLMAYAN KADININ
HACCA GDEBLMES

254. mam Malik'ten: Hiç hacca gitmemi, bekâr bir kadn,
yamnda yakn bir akrabas varsa onunla hacca gidebilir. ayet ya-

kn akrabas var da bekâr kadnla beraber hacca gidecek durumda
deilse, o takdirde kadn Allah'n kendisine farz kld haca ter-

ketmez. Bir grc^ kadn arasna katlarak hacca gitsin.^^

Ha^eS Mezhebinde bir kadnn hacca gidebilmesi için mutlaka yannda
kocas ya da bir mahremi olmas gerekir. Bunlardan biri yoksa, kadn Üze-

rine hac farz olmaz. Bu durum kadnn bulunduu yerle Mekke arasnda

bir sefer miktan, yani üç gün ve üç gecelik mesafe olmas halinde söz ko-

nusudur. Eer bu mesafeden az olursa mahrem olmakszn kadnn hac-

cetmesi caizdir. (Damad, Mecmau'l-Enhur c. I., s. 262).
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83. TEMETTÜ' ORUCUNUN ZAMANI

255.MüUbi^ az^msi Hai. Aîe'dân: Utoeyi yaptktan son-
ra hacceden, hedy bulamayan kimse, hac için ihrama girdii gün-
le, arefe günü arasnda oruç tutar. Bu günlerde tutmaz ise, Mina
günlerinde tutar.

Salim b.AbduU^'^au AMuUah b. Ömer bu hususta, Aie
(r.a.)'in söylediklerim $^^rdi.
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1. CIIADATEVK

^ V .iJl JOI JÛl JC-l JiSr . ^1 ^ a.uJl Ji • ; JÎ ^ ^i

- * C?"-^ L*^^ ' ^^^^

1. Ebû Hüreyre, Resûlullah (s.a.v.yin öyle buyurduunu
mkkdiyor: «Allah yolunda cihada çkan kimse, geri dö-
nünc^ye kad^r^ WMitm«te^ ybnadan nafile or^ tu-

tan ve nafile namaz klan kimse gibidir.»^

2. Ebû Hüreyre'dajJ IN^^^rt S^^V.) öylfi l^^nnutur;
«^1^ l%âlâ sadece ve sadece kenlU yolnnda eîhad ve
kendi emirlerinin tasdiki için evinden çkard kimseyi
(ehit olursa) cennete sokmay yahut sevap veya gani-

metlerle tekrar evine döndürmeyi üzerine almtr,»^

tf^» ^li JUl jirJ Ji^} -^^Jj' >I JrjJ j;iJ • i ^ .4 Jj:ü t.1

^ 'c^^JU. ûj^ Jafe . il J>-> «>' ^

, \^ lL- uLj JrJ il U • uisr . 4, ';^- t,î y

(1) Buhar, el-Cihad ve's-Siyer. 560/1; Müslim, maret, 336110.

(2) Buharî, eJ-Cihad ve's-Siyer, 560/2; Müslim, Iparel, 33/1 04.
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Lült jj . ; Jü . Jil j^j j-j , . îui Ji (.x.Yi Jiv

• < !ii î;^ jûL
3. Ebû Hüreyre, Resûlullah (s.a.v.)'in öyle buyurduunu

naklediyor: «At baz kimsilir i^n sevap, faflMan için si-

per, bazlan için de vebaldif.

Atn, sevaba vesile olduu kimseyi öyle anlatabilin
riz: Adam atn Allab yolunda hazu'lamtr. Onu bir
sahaya veya bir otlaa balad zamMta
laa BUn ipi sürtaâiMçe berer adam içini se^sfi ölur.

at kgM. kâ^mr âa lybr frar koarsa, bash v#
Sbreledii yerler dolayisiyle yine adam için sevap yaz-

. Mter Mr mMrden geçerken, adamn atn sulamak
maksad olmad halde at buradan su içerse yine adam
adna sevap yazhr.

Yine bir ad^ vju:*dtr ki atm to^Ealunna yük olma-
imlara muhtaç olmamak için hazrlar. Onu yeder-

toe^n^ UoEinee olmm ÂUal^û tiftk^»»» di »Hfitteaz. -
te böyle kimse için de at siperdir.

Baka bir adam da vardr ki, bakalarna fe^r dvün-
mek, gösteri yapmak ve müslüm^^^ tar dUpttalk
için atn hazrlamtr. te böye Mmse için de at ve-
baldir, yüktür.»

Resûlullah (s.a.v.)'a eeklerle ilgili bir soru soruldu. öyle
cevap verdi: «Günah ve sevabn her çeidini açkça belir-
ten u ayet-i kerimeden baka bu konuda bana bir ey
nazil almad: «Her kimM miktar haytr ilerse kar*^m^görûr^ yine herkhk ki zerre kadar fenolü yapar-
Bao dakarln ^c&^^(Zilzâl, 99/2)l_^

} .^ ^ j î ö;; j^uj ^4;^
'^<r^\ i\ â*u;

(3) Buhar, el-Cihad ve's-S^r, 56/48; Müslim. Zekât, 12/24,
'



4. Âta b. Yiwr, Hz. Peygftsab^^fâi^^büs^^u^mü nak-
lediyor: «Size Inaanlann mertebecem hayrl olanm aöy-
leyeyim m?Atmn yularndan tutup Allah yolunda cihat
edendir. Bundan sonra, insanlarn mertebece en hayrh
olamm haber vereyim mi? Birkaç koj^un alarak bir kena-
ra çekilen, namaz khp, oruç tutan ve Allah'a hiç bir ey
ortak komadan ona ibadet eden kimsedir.'*^

pi' i' ti^ di ' >V t^u V- ili . .j-Jli jJuJü . ^
5. Ubade b. Velid, dedesi Ubâde b. Samit'ten naklediyor:

Resûlullah (s.a.v.)'a Akabe gecesi biz kendisinden duyduklan-
mz kabul edeceimize, söylediklerini yapacamza, bollukta

ve darlkta, beenilen ve beenilmeyen durumlarda kendisine

yardma olaea^mm, bir ii ^üaa elinden almak için ^ba
sarfetmcfe^ifâtai nerede olursak olalm daima hakk ifle-
yip, hak yolda slaeamssEi ve All^^ ünine ya€m hu»£Bun-
da hiç kimsenin knamasndan korkmayacamza dair biat et-

tik.''

'J jii 4% ••[f *Jf^^ # tjli ^ lijp*- il « s^Ûiiît ^ jiU

!>>^ »jiiî öiiJ» iîl* > u^' l blj . Ok y

6^ b. Eslem'deu £bû tlb^ b. M^errah, Ömer b.

ttaltab'a bîrm:^tp j^Eu^Erak lâmilam ynak yaptklanm ve
onlardan korktuklarm bildirdi.

öm^ b. Hatte^ ma cevaben öyle yazd:

(4) Mevsûl olarak da rivayet edilmitin 'Hnnizî. Fedâilu'l-Cihad. 20/18 (ba-

sen görmütür); Nesaî, Zekât, 23/74.

(5) Buhar. Ahkâm, 93/43; Müslim, imaret. 33/41.
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Maksada gelince, ne zaman ki mü*min bir kul skntya
daçat" öl'r. Allah ona bir kurtulu yolu gösterir. Bir zorluk iki

kolayla asla galip gelemez. Çünkü Allah teâlâ Kitabnda öyle
buyuruyor: «£y iman edenler! Sabrediniz, birbirinize sab-
r tavsiye ediniz, cihada devam ediniz, Allah'tan (aza*
bmdan) saknnz ki felah bul€Utnz.»^

2. jj&MASüLKmmmmM'jm^keiümle
YOLCULUKYAPMAmNYASAK OLMASI

7. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) Kur'an- Ke-
rimle düman topraklarnda sefere çkmay yasaklanubr.

Wûi tafc&l tmnm Malik der ki: *^tt yasak, dümann
Kur*an- Kerim'i eline geçirmesi (ve Kur'ana bir zarar vermesi)
korkusundandr.» ^

(6) Âl-i îmran, 200.

(7) Bunari. el-Cihad ve's-Siyer, 56/129; Müslim, maret, 33/93.



3. SAVATAKADmVE ÇOÇUraARl ÖLDÜRMENN
YASAKLII

J ;i>t û : J>. J.^ jlSÎ : jî . oi^Jij ^1

8. Kâ'b b. Malik in olundan (Abdurrahman'dan zannediyo-

rum): Resûlullah (s.a.v.), bn Ebi Hukayk'n olunu öldürenle-

rinIm^n ve çocuklna kdörmelerini yasak etti. Onlardan biri

öyk âîyor: Kbû Hukayk^â a^unaim Im^s bs^ramkJl^mza
çkt. M&men kihâm kaldrimî^ tam bu srada Resûlullah

(B.a.v.)'n yasa aMma geld. Berte! kaftdiTO ^ttutn. ^i^ka^
dmlann öldürülmesine dair Hz. Peygamberin koyduu bu ya-

sak olmasayd o kadn öldürüp kurtulurduk."

kadn cesetleri gördü. Bundan holanmad. Bunun ûs^rk^^^
dm ve çocuklarn öldürülmelerini 3rasaklad.^

(8) bn Abdilber der ki: "Muvaita ravileri, hadisin mürsel olduunda it,tifak

etmitir."

Bu hadise, ashabn Resûlullah (s.a.vj'n sünnetine son derece bal ol-

duklarn açk bir ekilde gösteriyor.

(9) Buhar, el-Cihad ve's-siyer, 56/148; Müslim, el-Cihad veVSiyer, 32/24,

25. Ayrca bkz. eybanî, 868.
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. iüf^ Vi * '0;;^^ Vi . ji; >î jiLc Vi . ;> jj Vi , Vi

. o:;:^ Vj , jCu- Vi . u^ii Vi , Vi . îSu v| . j^ Vi

10. Yahya k Baid'den: Ebû Bekr es^Stddd^ ICH^flprom
bir ordu gönderdi. Kendisi de Yezid b. Kbî S^^la l^x^9r
yürayerek uurlamaya çktt. Yessid bu örâünun ddrtte bîrine
kumandanlk yapyordu. Denildiine göre Yezid, Hz. Ebû Bekr'e

«— Ya sen de binersin, ya da ben inerim!» dedi. Ebu Bekr:

«— Sen inme, ben de binmeyeceim. Çünkü Allah yolunda
her admm karlnda ben sevap alyorum» dedi. Daha sonra
ona unlar söyledi: Sen kendilerini Allah'a adadklarn iddia
eden zahitler göreceksin, onlar ibadetleriyle babaa brak.
Balarnn ortalarn tra etmi baka bir grup daha görecek-

sin, onlar kjçto geçir. Sana on ey tavsiye ediyorum: Kadn-
lar, f9c\kliun ve yal ihtiyarlan öldürme. Meyve ym&a aa^-
n k^^e, mteur yerim tahrip etme. Koyun ve develeri sadece
yemdk1^ kes. Anlan yakma,^^n ^rçalan», gs^lm^te il^-
net etee> Korkakhk gösterme. *

ÜJ) JÎ, . . l'jjj Vi « Vi . Ijjjl; Vi . Ijt; V' . 4I1I >s: -Jül^

11. £rnâm Malik'^r Ömer b. Âbdülam^ valilmhden bîf^ne
öyle yazd: Bize ulatna goreHesûlullah (s.a.v.) bir seriye

gönderdii zaman onlara; «Allah yolunda Allah'n adyla sava-
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n. Sizler Allah' inkâr edenlerle savayorsunuz. Ganimetlere
ihanet etmeyiniz, zulmetmeyiniz, insanlarn organlarn kesme-
yiniz, çocuklar Öldürmeyiniz» derdi. Sen de orduna ve ktalar-
na bunlarn aynn söyle. Selâmlar..'**

(10) Mevsu! olarak da rivayet edilmitir: Müslim, el-Cihad ve's-Siyer, 32/2.



4. VERLEN GÜVENCEYE UYMAK

. üli v « du) j*i ^1, V' . .jû;^ ojjJij

^ . ç^ivJif ^..oJ» : jy: \sm : üiî

îljk? sjü» Ijiîv V . ûUVL ijjiiî tb.» ijEs v : J\

12. ÎHiatti MâKk. Kûfeli bir adamdan naklediyor: Ömer b.

el-Hattab kendisinin gönderdii bir ordu kumandanna unlar
yazd: Duyduuma göre, sizden bazlar acem ileri gelenlerini
takip ediyor. Daa dayannca geri çekiliyorlar. Bu srada onlar-
dan biri (dümanna) farsça matras yani korkma, der. Fakat
onu yakalad zaman Öldürürmü. Bunu hiç kimsenin yapaca-m sanmyorum. Yaparsa Allah'a yemin ederim ki onun boy-
nunu vururum.

tmam Malik der ki; Bu hadis üzerinde ittifak olmad için

onunla amel edilmez.

mam Mdik'e iaretle aman dilm^ ^le aman dilemek
yerme geçer mi? diye âoiftddu.u cevab ve^:

<*Evet, benim görüüme göre önceden iaretle aman dileyen-
lerin ilklerinin kabul edilerek öldürülrmmelerini ordu men-
Biu^mma bildirmek lâzmdr. ÇürUl^ liftim nmanmda i€tre^
söz mevkiim^m Abdullah h. Abbas'm öyle dedii bana nah-
UdiMU Ver^Ue^^ri s^de durmayan fahdi b&mn) hiç bir toplu^
lUife yt^M'M, Mlah onlara dümanlarn musallat etmesin.
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5. ALLAH YOLUNDABREV VERENN YAPACAI

13, Nafî'den: Abdullah Ömer, Allah yolunâai Mr ey vor-
âi^^man v@fdiit aFkâda:tna öyle derdi:

«-Vadiyül Kura ya^ * vannca istediin gibi tasarruf et,»

. ^ . 4;i>i 'Jjti'^'^^ui -î*^' jyw y^'

14. Yahya b. Said'den: Said b. Müseyyeb öyle derdi: Sava-
ta bir kiiye bir ey verilirse, sava yerine vannca o ey onun
olur.

imam Malik'e: «Savaa gitmeye iace karar verei'ek hazrl-m yapan kimseye son smda ana^babas vteya aadet^ bMai en-

gel olursa bu kimse ne yapar?» diye soruldu. O u cevab verdi:

«P^ara kar gelmemeli, seferini sonraki yla ^Mhmelidir^
Sava için ald teçhizata g/^Mnce, bana kalrsa savaa çknca'
ym kadar tmmlar muhafaza etmdiMr. E^r bomlmalam^
kotketm ânm^^ fiimMn da happte ifim yarayamk1^
mMeMe almak için s&kîamaldr. ayet» sam^^fmk s'

dii zaman aym malzemeyi her an alabilecek durumda im elin-

bu mais^m^i^^dii giM kuMum^tL»

(11) M^ke'de bir yer.

MüVATrA,çn.F.a



6. SAVA GANMETLERYLEU^tÇETL
RVAYETLER

i

• Üs^' Üîfe • J^'' • IJîfî

15. Abdullah b. Ömer'de: Eesûiullah (8.a,v.) arals^ada be-

nim de bul^D^um bir seiyyeyi I^dd taraft^utna göndermi-
ti. OanîpBt otemk çok sayda deve dde e^k. Seriyye'de Mu-
nanlann her bîrine on ikier veya on birer tane deve dütü. Ka-
lanlar da birer birer tekrar taksim edildi.'^

16. Yahya b. Said,BM b. mmyyeWh öyle dediisî mMe-
diyor: Müslümanlar ganimetleri taksim ettikleri zaman bir de-

veyi on koyuna eit sayyorlard.^*

imam Malik sava ücretle tutulan kiiyle ilgili olarak
unlar söyler:

Savaa katlp sava annda dierleriyle beraber sava ye-

rinde hür (köle deil özgür) olarak bulunan kimseye elde edi-

len ganimetten hissesi verilir. Aksi takdirde bir ey verilmez.

Bana göre, savata hür olarak bulunanlarndnda hiç kirr^-

yeganirmtten verilmez,

(1^ Btharî, Fardu'l Hutns, 57A5; Müslim. el-Cihad ve*8-siyer, 3^35. Ayrca
bkz. eyban i, 863.

(13) Râfr b. Hadîc'ten mevsul olarak manaca rivayet edilmitir. Buharl,
erike, 47/3; Müslim, Edâhî, 35/21.
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7. ELDE EDLEN GANMETTEN BETE BR ALINMASI

o4 osi .4 if:»
• j^> bl isjl': öJui ül ^ i>;î

îmam Malik'ten: Müslüman sahillerinde bulunan düman-
lar kendilerinin tüccar olduklarn, denizin onlar sahile att-
n iddia etseler, müslümanlar da bunlarn sözlerinin dorulu-
una ancak bindikleri vastann bozulmas veya susuzluktan
izinsiz sahile inmeleri gibi sebeplerle kanaat getirmeleri halin-
de, benim görüüme göre bu konuda takdir kumandana o^ir, o
kurar verir. Yalnz, bana kalrsa sahilde onlar yakalayanlara
bete bir verilmez.
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8. ELDE EDLEN GANMETN BETE BRLERE
TAKSM EDLMEDEN ÖNCE YENEBLMES

^ (ö; j;î ^

H ^.pul js-L: . ,ulj j.^ ^jl : iuu üU

. }M jii^ jîr;;. V iül -o! jjj . ^ulj ö . j'J -j.^

o-i aj> jft \ut ^\ ü . ji^u dJ>>I

imam Malik ten: Benim ^^lümanlar dü-
mM. ipP^Â^^^^gM^^m zmman ^Mmi yiyeceklerden
mmhann^ i^ktm fümeden önce yiyebiMer.

I^ftt Malikten: Bana göre, elde edilen develer, sr ve ko-
ytmim yiyecek gibidir. Müslümanlar düman topraklarna
girdikleri zaman bunlardan yiyebilirler. ayet müslümanlar
toplanp taksim edinceye kadar, elde edilenler yenmeyecek olur-
sa bozulurlar. Bu durum ise orduya zarar verir. Onun için elde
edilenin tamamnn yenmesinde bir mahzur yoktur. Ayrca, or-

du mensuplarndan birinin etde edilen ganimetten bir miktar
biriktirerek evine getirmesini de doru bulmam.

imam Malik'e: «Düman topraklarnda elde edilen yiyecek-
lerden yiyen, azk alan adamn artan yiyecekleri sakl$^£urak
evine getirip yemeasi mi, yoksa memleketle gelmedm unlan sa-

imsk j^f^^îtndan yarari^pçms nn ontn^ ^Ja îjidM»^ iMye
âoriddu,^ cevab verA muafta ikm m^a^rm, bedelini or-

takgmâm^ ^mB mier, ayetyamm mlm olduu ttttkk Mem^
leketine kadar gelmise ve bu da azsa onu yemesinde ve ondan
yararlaPMiasmda bir mahzur yoktur.
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9. DÜMANIN ELNE GEÇENBR MALI MÜSLÜMANLAR
TEKRAR GANMET OLARAK ELDE EDNCE
SAHBNE ADES

, ;i y • fiÂil iysî il üg'

V tr^ Jî-^ i»' VI
.

^ . > i;i < iJ i-*; oü • l>jî^l

i^v»^ j| < 3d\ uij . % -<5jsî u iJjli; . >l Jii. iii
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17. mam Maliklan: Duyduuma göreMdktU&h h. Ömer'im
Ml^ k^bM^ MrM kaçm. Mürikler bu ke ik at ya/ml^if-^
lar. Daha sonra da müslümanlar bunlar ganimet olarak ele

geçirmiler. Bu köle ile at, elde edilen ganimetlerin bölüülme-
sinden önce sahibinin belli olmas sebebiyle sahibi olan Abdul-
lah b. Ömer'e teslim edilmitir}*

hmm Malikken: Müsl%mmnMmfmaUartndmi d&pmn eü-

ne geçenler ayet tekrar müslümanlann eline geçer ve taksim
edilmeden önce sahibi belli olursa sahibine iade edilir. ayet
ganimetlerin bölüülmesinden sonra bu mallardan daha önce

müslümanlara ait olanlar belli olursa sahibine iade edilmez.

•Srmâ^tamn kölesi mürîkl^n eline düse ve bilahare
müslümanlar bu laleyi ganimet olarak müriklerden geri alsa-

lar ne olur?» sorusuna tmam Malik u cevab verdi: Ganimetler
bölüülmeden önce kölenin durumu belli olursa ilk sahibi hiç

bir ey ödemeden, köleye tekrar sahip olmak için hiçbir ekilde
borca girmeden almaya (faha çok layktr Eer ganimetler bö-

lüüldükten sonra kölenin ilk sahibi belli olursa, isterse para
kariimda köleyi ilk sahibi alabilir,

îmam Malik^ten: Müslümanlardan bir adamn çocuk sahi-

bi bir cariyesi (ümnü veledi) dümanlarn eline düse, sonra-

dan tekrar bu kadn müslümanlar ganimet olarak dümandan
alsalar; ganimetler taksim edilirken kadn bir baka müslüma-
nn hissesine düse, bu srada kadnn sahibi kadn tamsa, bu
durumda o kadn cariye yapmak imkânszdr. Bu benim görü-

üme göre, kumandan bu kadn hissesine düen kimseye vere-

çekse, ilk sahibine fidyesini ödemesi lâzmdr. Eer ödemezse,

ilk sahibinin kadnn fidyesini ekleyerek onu bakasnda brak-
mamas gerekir. Yine benim kamu^im g&r^^ ^îdmn sahibinin

on&Me^^maâ ve onunla cinsi m&masebeite bulunmas db-
m ^^^Mir* Çünkü k&ikn Mr hmim dmumunâtdr, efenâ&i
fidyesini ödemekle mükelleftir.

tmam Malik e, düman Ülkesine elçi o^rak veya ticaret

maksadiyle giden bir adamn, oradan hür veya köle satn alma-
s veyahut da kendisine bunlardan birinin hediye edilmesi ha^

Ünde dunununun ne olaca soruldu. Op oavab verdi:

(1 4) Buhar (el-Cihad ve's-Siyer^ 56/1 87), mevsûl olarakrivayet eder
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Eer satn ald kimse hür biri ise, satn alan onu köle

ympamaz. Ancak kendisini satn edan adama borcunu ödemek
zorundadr, ayet kendisine bu f^ra hibe edilmise o hürdür ve

borcu yoktur. Ancak adam mim aldi hür ki^ye mi^âfçU ^m-
rak bir eykr vermise o hür kii tpk karl olan para gibi

borçlu olun

Satn alnan köle ise ilk sahibi kölesinin bedelini satn ala-

na ödeyip ödememekte serbesttir. sterse köleyi alr^ mim .alana
pamstm öder. Köle kendisinin olur. Ona vermek isterse verir.

ayet köle kendisine hibe edilmise ilk sahibi köleyi almaya
daha çok lâyktr. Ayrca bir ey ödemesi de gerekmez. Yalnz
kendisine köle hibe edilen köleye mükafat olarak bir ey ödemi-
se ve ilk sahibi de köleyi geri cdmak isterse hibe edilen adama
ödemi olduunu borçlanr.



10. SAVAmmmmBA{^GMtt^dümanin
t^mHDEM çiK^a^^iAMN dAi>terc* mâK
ALINABLMES (Seleb)

y . Jj» >1 : 'JÜ ? ^Ûl U : 'cJÎ . vÛ^ö! >M : JÛ • u^j^

.^ Li^ju ;k . i5alfr jçâl» ^iui cJLj . ^ . : j'j^» ^f lir

j

* *J^Ji 4* j^>: * -j^ 6f Jl V û» . 411 ;u v : ^ jîî

t. aû b. Mh'i mtûai^^z Huneyn föt^mpftlh yapl-d sene Resûlullah (s.a.v.)'la beraber sefere çkmtk. Dü-
manla karlanca müslümanlarda bir canllk, bir hareket
vard. Bir ara müriklerden birinin nüslümanlardan birini öl-

dürmek üzere olduunu gördüm. Derhal gen dönüp arkasndan
yanna kadar vardm ve klçla ensesine vurdum, bana öyle bir

bakt, öyle bir bakt ki öleceini anladmi. Biraz sonra Öldü,

böylece ben de kurtuldmn. Bu arada Ömer b. Hattab'ia kar-
latm. Ona:

«— Müslümanlar nercütîler, ne yapyorlar?» dedim.

«— Bilemiyonam»^ dedi* Daha. sonra da mâslümantar t^la-
tnp §$ti döndüler. Resûlullah (s.a.v.) f^le buyurdu: «Kim



dövüerek onu dlâltrür ve iMârdUtü mmh
I, dteMi^mM&âm çkaidar oba aittir.»

Ben bu sözleri duyunca hemen ayaa kalkarak:

«—Bana kim ahitlik yapacak?» dedim ve oturdum. Daln
sonra, üçüncü defa ayaa kalkarak ayn eyi söyledim. Dunun
üzerine Hz. Peygamber:

«— Sana ne oluyor Ebû Katade?» diye sordu. Ben de ola-

y anlattm. Topluluktan bir adam:

^—Doru ya ResûlullaM Q atann ü;^!^€^ çkanlar be-

nim yamm^. Ona aÖyli^Hât hakkm helâl etsin.» dedi Hz. Ebû
B^kirhemen mÜâahMe ederek:

«— Hayr, vallahi olmaz. Allah ve Resûlü uruna savaan
Allahn arslanlanndan birinin hakknn sana verilmesi doru
deildir» dedi.

Hz. Peygamber de:

önlan ona v«^luy^n. &df!Mll^im
çikanlan bmia vmM. de îsunîafian mtik ka^

lam satarak Beni Seleme'den bir bahçe satm aldm. Müslüman
olduktan sonra edindiim ilk mal varlm bu oldu.^^

: jû î ^uv 00! ^ a- . j:J ^ )U
. *l^vt Ji. v ^uvi > iüî '0^: vj . ^uv ^ oi^v 0^ v

19. Kasm b. Muhammed'den: Adamn birinin Abdullah b.

Abbas'a ganimetle ilgili âoru âorduunu duydum. Ibm Abbas
ona u cevab verdi: «At ganimettir, öldürdüün dümann

(15) Buharî. Fardu'I^ums, 57/18; Müslim, el-Cihad ve's-Syer, 32/41.
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Üzerinden çkanlar da ganimet saylr.» Daha sonra adam soru-

larn tekrarlad. îbn Abbas da 83011 eyleri söyledi. Adam:

«— Allah Teâlâ'mn kitabnda «ganimetler» (enfal) dedii
B^ ntdir?» diye sordu, o kadar uzattaM neredeyse ssor kullana-

cakt. Bunun üzerine:

«—u olaja biliyor musun? Ömer b. Hattab'm Sabi'i döv-

mesi olaym...» dedi.^^

mam Malik'e: «Dümanla dövüerek onu öldüren bir kim-
se» kumandann zni olmakszn dümann üzerinde bulunanla-

r alabilir mi? diye sordular.u cevab verdi:

— Kumandann izni olmadan kimse hiç bir ey alamaz.
Kumandan da bu konuda kendi içtihadna göre karar verir.

Resülullah (s.a.u.)'n «Bir dümanla dövüüp onu öldüren
üzerindekileri de ahr« hadisi erifi bana ulamad. Bu konu-
da sadece Huneyn sava örnei bnce malûmdur,»

(16) Bu olf^ D«rimi'nin Süleyman b. Yesar ve Nafî'den rivayet ettiine göre
öyle cereyan etmitir. Adamn biri Medine'ye gelerek Kur'an- Ke-
rim'deki müteabih âyetlerle il^li sorular sormaya balam. Hz. Ömer
hemen bu adama haber gönderip çarm. Onun için hurma sapndan
sopalar da hazrlam. Adam gelince:

«— Sen kimsin?» diye sormu.
«— Ben Abdullah b. Ömer'im!» diyerek adamn kafasn bir vuruta yar-

m* Adam:
Yeter ya Emirelmü'minin! Kafamdaki istiflamlar dald...» diyerek

yalv^iK^ ba^omL D^âaonm fEe. Öttmûûmt Bafira^ya sürmü.
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L Al^EBLERBmITILAN GANMETN ELDE
SB^I^TOPLAMCTANMETN BETE BRNDEN
VERLMES

• ^ 'Jl li*; U^^ ^iUÎj dUU jis

^Ui Ü!^ .^ ^ ^ j:, ;:i^ . ^^^^

20. Said b. Müseyyeb'den: Askerlere ganimetin bete biri

datalyordu.

îmam Malik der ki: Bu konuda duyup beendiim en güzel
rivciyet budur,

%BEmm Malik'e «lk elde edilen ganimet, ganimet olur mu?»
diye sdMÎÜt. u cevab verdi: Bu kumandann içtihadna ba-
ldr. Bu konuda kumandann içtihadndan baka bilinen ve

uygulanm bir örnek yoktur. Resülullah (s.a.v.) savata elde
edilen ganimetin tamamn taksim ettiine dair bir rivayet de
bana ulamad. Ancak Huneyn savanda elde edilen ganime-
tin bir ksmn taksim ettiini biliyorum. Demek ki elde edilen
ilk ve son ganimetin taksimi konusunda kumandann içtihad
(haran ve izni} arttr.
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12. SAVATA ATLARA DA GANMETTEN PAY
DAITILMASI

. iu) ^! jji |Jj : iuu jii

i/Jj > > jûi ^ Ejj u^>j jû^ij j;;Jij >

.
Ijp.

j;iJl J*i : JUi î Î4^ Uji J»

21. tmam fclîk'feMi: Duydufama göre Ömer b. Abdülaziz
öyle derdi: Ata iki, ahsa bir hisse verilir.^^

îmam Malik: ^Bunu (çeitli kimselerden) hâlâ duyuyorum!»
dedi.

îmam Malike «Çok sayda atla savaa katlan bir adama
her at için ganimetten ayr ayr pay verilir mi?» diye soruldu.u cevab verdi:

«— Hiç duymadm. Hem- bana kalrsa sadece üzerinde
savat ata ganimetten hisse verilir.»

(17) Bubarî, el-QhadW^iyer, 56/51; Müslim, el-Cihad ve*&^îp0i0^.
Bu hadise göre, sâvariye, bir hisse kendisi için, iki hisse de at için ol-

mak üzere üç hisse verilir. Piyadeye ise bir hisse verilir. Mnlikî afiî ve
Hanbeli mezheplerinde hüküm böyledir. Hanefi mezhebinde de Ebû Yu-
sufla tmam Muhammed'in içtihad böyledir. Ebû Hanife'ye göre ise sü-
variye iki, piyadeye de bir hisse verilir.



•Jl liHiAt) KAIU

îmam Malik der ki: Türk at (kadana) ve devesi de at cin-

sindendir. Çünkü Kur'an- Kerim'de: «At, katr ve eek bin-
mek ve zinet içindir.»^^ denilmektedir. Yine baka bir ayeti
kerimede de: «Dümanlarnz için gücünüz yettii kadar
kuvvet ve at hazrlayn ki Allahm ve sizin dümanlarn-
z kovalayasnz»^^ buyurutmaktadr. Ben Türk atn m he-
cin devesini at cinsinden kabul ediyorum.'^^ Said b. Müseyycb
ds böyle demitir, Türk atma zekât düer mi diye sorulduundu
m

«

—

Ata düzüyor mu da, Türk atma düksün» cevabini ver-
mitir.

iv»^^;™--—

(20) Ata ganTnitton |KBy wildii giM binalara ve^öv
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13. GANMETE HANETEDLMES

. VI . .j* Vi . ii ;ui u> ^ u * ^ . : Jî

22. Amr b. uayb anlatyor: Resûlullah (s.a.v.), Huneyn'den
çkt zaman Ci'irrâne'ye gitmek istiyordu. Orada bulunanlar
da ganimetlerin taksimini istiyorlard. Tam bu srada Resûlul-
lah (s.a.v.)n devesi bir aaca yaklat ridas aaca taklmca
srtndaa çkt. Hz. Peygamber:

«— Rîdam getirin!» buyurdu. Daha sonra ise unlar söy-
ledi: «Allah'n size ganimet olarak verdiklerini taksim et-

meyeceimden mi korkuyorsunuz? Kuvvet ve iradesi sa-
yesinde yaadm Allah'a y^min ederim ki, eer Allah si-

ze Tihame'deki aaçlar kadar nimet verse, yine aranzda
bölütürürdüm. Siz beni ne çimri, ne korkak, ne de ya-
lanc olarak göremezsiniz» buyurdu. Bir yerde konaklad
zaman ordunun arasnda ayaa kalkarak:

«— neden iplie ne varsa getirin. Çünkü ganimete
hyanet, kyamet gününde bunu yapanlar için bir ayp,
ate ve büyük kusurdur» buyurdu. Daha sonra da yerden bir

deve tüyü alarak (veya baka bir ey):

«-^ Beni kuvvet ve iradesi ile yaatan Allah'a yemin
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e^rim M» AU0h*m ato^met olarak verdifinin beto
bkimtoau kadar fazlas bile iMua ait deildir* Bu bete
bir de yine ^ze bareatur» buyurdu.^

öîj f^jî ,
iüii ;>j . bL . : jî ^ -i j^j o' j

23. Zeyd b. Halid el-Cüheni'den: Biri Hune3n tmm^^nâ^
vefat etmiti. (Namazm luldrmas için) dmmu Hz. Peygam-
ber'e bildirdil^. Hz. Be^punber: «Arkadanas^ âMttt^ni
kte^ bayurdu fal^ kâtdiM kldmak i^^edi). Bunun
üzerine oradakilerin yüz ifadeleri deiti. Resûlullah (s.a.v.):

«Arkadanz ganimete hyanet etmitir.» buyurdu. Derhal
eyalarn açp baktk, eyalar arasnda iki dirhem kymetinde
yahudi kolyeleri vard.^

24. Abdullah b. Mugire b. Ebi Bürde el-Kinani'den: Resûlul-
lah (s.a.v.) bir kabileye urayarak onlara dua etti. Bu esnada
kabilelerden birine de dua etmedi. Yaplan aratrmada.
Peygamberin dua etmedii kabile mensuplarndan bir adamn
eeri altnda çalnm bir ganimet eyas olan laüye bulundu.
Onlar bunu Resâlullah (s^v.)'a getirdiklerinde, Hz. Pes^amber
ölüye tekbîr getirir gibi tekbir getirdi.^

(21) tbn Abdilber der ki: "Mürsel oluunda Malik'ten ihtilafyoktur.

(22) Nesaî (Kasmi'l-Fey; 38/7), mevsul olarak rivayet eder. Ebu Davud»
Cihad, 15/133; Nesaî, Cengiz, 21/66; bn Mace, Cihad, 24/34.

(23) Ibn Abdilber der ki: "Bu hadisin herhangi bir yolda müsned olarak riva-

yet edildiini bilniyonm."
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i C^û^ jiû .m vUpÎ . 1; . ^ jji j^^ jî.^ 1^ -^i,

f>:
^> ^'' îî^' o] . ^ l5-Jij . - : m - i^ y l>

2S. Ebû Hütreyre anlatyor: Bögfûirtöh e8.â.V.)1â beraber
Hunejm ta^pnn yapld sene yola çktk. Bu savata gani-
met dla*ttk öîal, elbise ve eyadan baka ne altn ne de gümü
elde edilmiti.

Rifaa b. Zeyd, Bm. ^%^^mkwh^ eifâth bir köle hediye etti.

Bu köl^ Mid*am derlerdi. Hs, Fe^^g^anler VâdiM ICtm'^â Ao^-
ru^ddi, otS^^mg^M^am, SesûiuUah (s.a.v.Vn binein-
den ^teümtm kdhiyerfü. Mtden nerden geldii belli olma-
yan bir ok ona isabet etti ve hemen öldürdü. Halk «Cennet ona
ûübarek olsm» deyince Hz. Peygamber:

«— Asla, kuvvet ve iradesi I0 ^ap^cbU iUIak'ayen
min «^iarim ki Hayber sm^nda açâxsL%^et^Ute #dSt^
meden bir elbte âbnt, bu cmu cehenneme atacaktr»
bnyurdm, ^t^AtkliirM sözleti duyunca, adamur biri Hz. Pey-
gamber'e bir veya iki terlik kay getirdi, gunun üzerine Hz.
Peygamber:

«- Çalman mal bir veya iki terlik kay da olsa, cehennem-
den bir parçadr* buyurdu.^

(24) Buharî, el-Eymân ve'n-Nuzûr, 83/33; Müslim, man, 1/183.
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2(). AbduIInh b. Ahbas'lan: Ganimete hyanet edip de kalp-
lerine korku dümeyen bir toplum yoktur. Zina yayfîinlat/^
halde ölümlerin artmad, ölçü ve tarty eksik yaptklar halde
rzklar kepilmeyen, haksz kararlar verildii halde kandavala-
n artmayan ve sözlerinde durmadklan haMe Allahh ikendile*

rine dümanlarm musallat etmedii bir topluluk yoktur.^

<25) bn Abdilber der ki: "Bunu, muttasl olarak rivayet ettik. Böylesi rc'yle

(aklla) söylenmez."

MUVATTA,C.n. R22
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27. Ebû Hüreyre'den: Resûltülah (s.a.v.) öyle buyurmu-
tur;

«Kuvvet ve iradesi sayesinde yaadm Allah'a ye-
min ederim ki, O'nun yolunda savap öldürülmeyi, son-
ra diriltilip tekrar öldürülmeyi, sonra tekrar diriltilip öl-

dürülmeyi ne kadar isterdim.» Ebû Hüreyre üç defa:

'AU^ ^Mdim olsun kî b^e söyledi» demitir.^

•^ • UÜ-Î J^: : üfe Jl l n : JÜ ^ 41!

28. Ebû Hüreyre'den; Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmu-
tur: «Allah (u durumdaki) iki kiiye güler: Biri dierini
Öldürür, her ikisi de cennete girer. Bu öyle olur: Bun-
lardan biri Allah yolunda savar ve bu esnada dldürü^
lür, eMd olur. Öbürü y&pl^^a. piman olur ve nai^ft^

mu olur sonra o da Allah yolunda savar ehd our.
Böyleee o da ce^iEiete girer.»

(26) Buhar, Temenni, 94/1; Müslim, tmaret, 33/106.

(27) Buhar, Cihad, 56/28; Müslim, imaret, j3/128.



29. F;bû Hürcyre, Hz. Peygamberin öyle buyurduunu
naklediyor: «Beni kuvvet ve iradesi ile yaatan Allah'a yo-
min ederim ki, Allah yolunda yaralanan hiç kimse yok-
tur ki -Gerçi kimin Allah yolunda yaralandm Allah bi-
lir ya- kyamet günü yarasndan kanlar fkrarak, v&nL
kaa renginde ve kokusu misk. gibi kokarÜK gelir.»^

30. Ömer b. Hattab'tan: Allah'm, ölümüm, hayatnda bir
kere bile secde etmi birinin elinden oimai^. Çünkü kyamet
günü bu secdeyle kendini hakh çkarmaya çalr.

31. Abdullah h. Ebi fetade babasndan naklediyor:

Bir adam Hz. Peygambere gelerek:

«—Ya Resûlullah! Allah yolunda sabrla, karln sadece
ondan bekleyerek, asla geri dönmeden savasam, Allah benim
hatalanm örter mi?» diye sordu. Hz. Peygamber;

«— ^m%^ böyurdu. Âdâm döaüp gidince Hz. Peygamber
mm çsiîî^î Cwya adam çartt) öna:

«— Ne demitin?» diye sordu. Adam biraz önce söyledikle-
rini tekrarlad. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

«— Evet, bütün hatalarn affeder, ancak borçu affet-
mez. Cebrail bana böyle söyledi» buyurdu.^^

(28) Buhar, Cihad, 56/109; Müslim, maret, 33/105.

(29) Müslim, maret, 33/117.
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32. Ömer b. Ubeydullah'n azatls Ebû Nadr'dan: Eesûlul-
lah (s.a.v.) Uhud ehitleri için:

«— Bunlarn imanla amel ettiklerine ben ahidim»
buyuranca Hz. Ebû Bekr;

«— Bisî onlarn azkadaim deil miyiz ya Reisûlâllâh? O^
1ar gibi biz de müslüman olduk, onlarn cihat ettii gibi biz de
ettik» dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

«— Evet yaptnz am^ benden sonra ne yapacanm
bilmiyorum» buyurdu. Bu söz üzerine Hz. Ebû Bekr alad,
sonm^

«— Senden sonra biz öyle mi olacaz?» dedi.'^

•
*^-^l - «*"^ " * ûj^ V-*"'

33. Yahya b. Said den: Resûlullah (s.a.v.), Medine'de otu-

rurken yannda da bir mezar kazlyordu. Adamm biri bu kabre
bakarak:

m— Mr mû*mm için m mâAr tea \ât 3W» de«i, Ea^üH
üzerine Hz. Peygamber:

*— yi demediu^» buyurdu. Adam:

(30) tbn Abdilber derki: "Bütün ravilere göre mürseldir. Ancak, manaca joek

çok yoldan müsneddir."
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«— Mezar kosdeLmcdim ya Hcsûlallah! Allah yolunda olit
olmann burada yatmaktan daha iyi olacan kasdctmitim.»
diye sözünü tavzih etti. Hz. Peygamber de üç defa:

*— Allah yolunda ehitliin benzeri yoktur. Yeryü-
zünde tobrîmn olmusu en çok istediim baka bir yor
yoktur.» diyerek Medine'yi övdü.^*

(31) bn Abdilber der ki: "Bu hadisi, müsned olarak bilm^run. Ancak,
Malik ve bakalarndan, manaca rivayet edilmitir.
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15.EHTLN STENMES

34. Zeyd BiAmm, ûmer b. HaUab'm ^de dua et^nî

ro

35. Yahya b. Said'den: Ömer b. Hattab öyle demitir:
Mü'minin erefi takvasdr, dini soyudur, iyilii ahlakdr.
Cesaret ve korkaklk Allah'n dilediine verdii sfatlardr. Kor-
kak, babasndan ve annesinden ka^ar, cesur kimse de hayatm
hiçe sayarak, korkmadan savar. Öldürülme de bir nevi ölüm-
dür, ehit kendisini Allah'a adayan kimsedir.

(32) Buhar (Fedâilu'l-Medine, 29A2), mevsul olarak rivayet etmitir.



16. EHTLERN YIKANMASI

36. Abdullah b. Ömer'den: Ömer b. Hattab jateldl, tefon^
lendi aamaz ^hnd. O ehitti, Allah ona rshmet eylesin,

BWO. MsM^i^ âltoletden hazlarmm öyle dedikleri
ulanutr: Allmh yoîmda ehit olanlar ne ykanrlar, ne de tek
tek namazlar khnr. Onlar ehit olduklar elbiseleriyle defne-
dilirler.

îmam Malik der ki: Yukarda nakkdilûnMrmm meydû-
mnda öldiU-ülenler için geçerlidir.

ayet harp meydannda yaralandktan sonra cephe gerisi-
ne taman kimse orada bir süre yaar da ondan sonra ölürse #
zaman hem ykanr, hem de namaz klnr. Nitekim Ömer 6.
Hattat a öyleyaplnutr.



X7. ALLAM YI^UNDA YAPILDII HALDEHO
KARILANMAt:AN DAVRANI

38. Yahya b Said'den: Ömer b. Hattab bir senede krkbin
deve gönderirdi. Bir kiiyi bir deve ile am'a, iki kiiyi bir deve
ile de Irak'a gönderirdi. Bir defasnda kendisine Irakl bir adam
gelerek:

Bana v© Sühaym'e ûme decfi. Ömer b. Hattab:

«— Allah akna! Sühayn Zkk m?» dedi. Adam:

Evet!» cevabm verdi.^*

(33) Buradan anlaldna göre, gelen Iraklnn Sühaym diye bir arkada
yoktur ve Hz. Ömer de bunu fark etmitir. Adamn söyledii zat tanyor
gibi davranan Hz. Ömer, adamn yalan söylediini bu ekilde ortaya
çkarm, fakat kendisine bir ey söylememi, istedii develeri vermitir.



18. CÎIÎ^VDA TEVK
:?/ / cmA!) KITAIU

* ^ii ^ 4>-'j ijUp
^1 CjI^j . Uaij

î T u î ât jy.^ u : y ciîâ cJS . p .

jûî . ;4L oî ^1 e' âl u : Üiö iki . JjV ^ jû ür O-V

39. Enes b. Malik anlatyor; Resûlullah (s.a.v.) Küba'ya git-

tii zaman Milhan'n kz Ümmü Haram'a urar, o da Peygam-
berimizi yedirip içirirdi. Ummü Haram, Ubadfis b* Samit'in
nikâh altnda idi. Yine bir gün Hz, Pej^mber^ Ömmü Ha-
ramca urad. Ününü Haram kendisine yemek ikram e^«^ Oaha
sonra oturatak saçlarn kanirma;fa b^€^. Jtesûlullah

(s.a.v.) uyuyakald. Bilahare gülerek uyand, UmmüÜaf^n;
«— Niçin gülüyorsun ya Resûlallah?» diye sordu. Hz. Pey-

Ijamber u cevab verdi:

«— Ümmetimden bir grup insan Allah yolunda sava-
an gaziler olarak bana gösterildi. u denizin ortasnda
taht üzerinde kral gibi (veya taht üstündeki krallar gibi)

duruyorlard?» Ümmü Haram:

«— Ya ResûlaUah! Dta de ben de onlardan ola3am!>^ di-^

ye ri©â ietti. î& Peygamfeer <mö dua elti. Sonra ban koydu
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uyudu. Tekrak gülerek uyand. Ümmü Haram:

«— Ya ResûlallahI Nifin gülilyoi^un?» diye sordu. Peygam-
berimiz ilk defasmda olduu gibi cevap verdi:

«— Ümmetimden bir grup insan Allah yolunda sava-
an gaziler olarak bana gösterildi. Taht üzerindeki kral
gibi (veya tahtlar üzerinde kurulmu krallar gibi)ler<li.»

Bunun üzerine Ümmü Haram tekrar:

«— Ya Resûlallah! Aliah'a beni de onlardan klmas için

dua et» dedi. Hz, Peygamber:

«— Sen ilklerindensin!» buyurdu.

Ümmü Haram» Muaviye zamamnda bir gemiye bindi.
Gemiden karaya çkmon bir hayvanla yoluna devam ediyordu.
Ancak bineinden düüp v^at etti.^

bt Juiî 'v-^i \^ ji . î ju"^ 4H jpj öi 1 i>:>

(34) Buhar, Cihad, 56/3; Müslim, maret, 33/160.

Ümmü Haram, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in süt annelerinden idi. Nitekim
Ümmü Haram'n kz kardei Ümmü Süleym de Hz. Peygamber (s.a.v.)'i

emzirmiti. Ümmü Haram, Hz. Muaviye zamannda Kbrs fethine iti-

rak etmitir. Kbrs adas fethedildikten sonra geri am'a dönülecei s-
rada Ümmü Haram'n binmesi için bir katr getirilmiti. Çok yal olan

btx m^temi kadn bindii katr srtndan atarak ba üzerine
düünna ve bdylece Re^tI1a> (8.a.v.)'in haber verdii gibi deniz gazve-
sMe seKit düçmâfiar. fâtM Kibm'tadr. JMihI %«ff hk
«Ünimtt Haram'm kabri Kbrs'tadr. Halk taraftncUu fazimit^lrvefeo-
rak zamanlarda onun hatrna yamur talep edÜir ve h<Jk arasnda salih

bir kadn kabri diye anlr.»
Milhan'm kz ümmü Haram katrdan dütüü yere defnedilmitir. Tür-
besi Larnaka civarnda Tuz gölü kysndadr. Bugün Kbrs'ta Hala Sul-
tan adyla maruf kadn bu hanmdr. Türkler mezarnn bulunduu yere
bir türbe, bir cami yapmlardr. Hala Sultan Türbesi bugün bile bir zi-

yaretgâh halindedir.



40. bâ Htteyre'de: HesûluUak {s*|i.v4 öyle buyurnus-
tm «Eet* tmöietto© tiâakkal yüklemi olmasaydm Al-
lah yolunda hiç bir seriyyeden geri kalmazdm. Fakat
onlar bindirecek binek bulamadm, onlar da bundan
sonra binecek vasta bulamaz. Benden sonra benim gibi
her sefere çkamamak onlara ar gelir. Halbuki Allah
yolunda savap öldürülmeyi, sonra diriltilip tekrar öl-
dürülmeyi, sonra diriltilip tekrar öldürülmeyi ne kadar
çok isterdim.»'^''

: jy 4i jûî ? iiiU u i;^. ^ jiî . a^: jv>
;>ij

. 'J. ;!>Hi -ûi : jî . v'v ^ <üi j^^ idi

;4> V w iJii)î >i, . ^û; oiiiî ; ^1 LL

41 . Ythya b. Said'den, Uhud harbinde Hz. Peygamber:

SaM b. er-Rebî' el-Ensari'den kim haber getire-
cek?» diye sordu. Adamn biri:

«— Ben ya Resûlallah!» dedi ve sonra sava meydannda
dolamaya balad. Adam gören Sa'd b. er-Rebi':

«— Mj&T^?» diye wrdu. Adam ona:

fieâ^ bir haber getirme için beni Hz. Peygamber gön*
â^.» de^. Bunun üzeHne Sa*d:

«— Git, Peygamberimize benden selam söyle, on iki tane
yara aldm kendisine bildir. Yaralarn hepsi de tam can alc
yerlerimde. Kavmine söyle, Resûlullah (s.a.v.)'a bir ey olursa
onlardan bir kii bile kalsa Allah'n dininde mazeretleri geçer-
siz saylr.» dedi.^*^

* - er» ^ J*'} • "J^_

(35) Buhar, Cihad, 56/119;MüsH% imaret, 33/103i 106.

(36) tbn Abdîl|î«r 4er ki: "Bu îadis yalnzca siyer ehli tarafndan rivayet edi-

lir. Onlara göre mehur ve tnaruflur.
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42. Yahya b. Said'der: liesûlullah (s.a.v.) cihada tevik ede-
rek cennetten bahsetti. Ensardan bir zat da bu srada elindeki
hurmalardan yiyordu. Bunun üzerine:

«— Eer bunlar bitinceye kadar oturursam, ben yaama
hrsyla dolu bir insanm demektir.» dedi ve eUndeki hurmalar
atarak klcm kuanp ehit oluncaya kadar savat.^^

43. Muaz b. Cebel'den: Sava iki türlüdür. Birinde en ky-
metli mallar feda edilir, arkadalar birbirine yardm ederler,

kumandanlara itaat edilir ve bozgunculuktan kaçlr. îte bu
türlü bir sava batan sona hayrldr. kinci tür savata ise en
kymetli mallar harcanmam Arkad^ar birbirlerine yardmc
olmazlar, kumandanlara i^t edilmez ve bozgunculuk yapmak-
tan kaklmaz, t^ avâfakMatlfi^i^MnMbr bir e-
kilde geri dönemezte.^

(37) Mürseldir. Buharî ve Müsîim, mevsul olarak rivayet etmilerdir.
Buhar, Megâz, 64/17; Müslim, maret, 33/143.

(38) Bu hadis, mevkuflar. Muaz'dan nerfu olarak da rivayet edilmitir. Ebu
Davud, Cihad, 15/24; Nesaî. Cihad, 25/46.



19. AT YARILARI VE SAVA HARCAMALARINA
KATKI:

44. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-^

mutur: «Hayr (iyilik), kyamete kadar atn aimndadr.»

45. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) Hafya ile So-

lÛyyetülvedÂ maanda besili atlara kou yaptrd. Besili aln^
yan atlar arasnda ise Seniyye ile Beni Züreyk Mescidi arasn-
da kou yaptrd. Abdullah b. Ömer de bu kouya katlanlar-
ds^d.

46. Said b. Müseyyeb'den: At yarlarna ödül koymann bir

mahzuru yoktur. Yana katlan müsabklardan yar kazanan
bu ödUlU alr, kazanamayan ise hiç birey almaz.**^

h^. >i (yj ^ j^j o' !^ _^ U^l ;> . aJU ji. ^'^j - IV

(39) Buhar, el-Cihad ve*s^Siyef. 56/43; Müslim, imaret, 33/96.

Bu hadisi erifle savan süreklilii ve dolayisiyle atn Önemi behrtili-

yor. Baka bir hadis erifle ise, «Cihad, kyamete kadar devam edecek-

tir.» denilmektedir.

(40) Buhar, Salât. 8/41; Müslim, maret, 33/95.
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47. Yahya b, Saîd'den: Resûlullah (s.a.v.)'i, ridas ile atnn-
yüzünü silerken gördüler. Niçin böyle yapt sorulduunda:

«~ Bu gece at konusunda dOdEatim çekildi» buyurdu,^^

• - *^ 5^4 ^> *H 4 •^ ^> . ji'î ii 41

48. b, Malik'ten: ResMtüIah (s.a.v,> Eayb^sre gitmek
fâm fi^. oraya vard. Bir kabileye saldraca zaman

sabite kââaî^hîç hücuifta geçmezdi. Burada da sabah olunca
yahudiler çapa ve sepetlerini alarak evlerinden çktlar, Hz.
Peygamber'i görünce:

— Muhammedi Vallahi ol Mohammed ye ordusu» (M^ 1^
lalandlar. Bunun üzerine Hz.Peygamber:

«— Allahü ekber, Hayber haraboldu. Biz bir kabile-
nin önüne konakladmz zaman, azabla korkutulanla-
rnsabah ne kötü oluyor» buyurdu.^^^

• ' * *- • * 'M * • • - is- . *l * , ,111

Jiî Jli^ :>-j . iîll^» O- iUl Jiî Of olîT .> U 4l j^i u;

49. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a,v.) i^le buyurmutur:

«Kim Allah yolunda iki ey verirse, ona cennetten:

(41) Mürseldir.

îbn abdilber, Ubeydullah b. Amr el-Fihrî-Malik-Yahya-Enes yoluyla,
mevsul olarak rivayet elnitir.

(42) Buhar, Cihad, 56/102; Müslim, el-Cihad ve's-Siyer. 32/120, 121.
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Ey Allah'n kulu buras senin için daha hayrl-
dr.» diye nida edilir. Namaza dükün olanlar namaz ka-
psndan, cihada dükün olanlar cihat kapsndan, sada-
kaya dükün olanlar sadaka kapasndan, oruca dükün
olanlar Reyyan kapsndan çarürlar^

Bunu duyan Hz. Ebû Bekr:

«— Ya ResûlallahI Bir Mmsenin bü l^^arinn ^4ece bi^
rinden ç^-^aas zar^ «ö^r? Bu kaplarn hepsi^^ birden
^PÜât^ kimse var m?* ^ye B@rdt.

Resûlullah (s.a.v.):

«— Evet olacak, umarm ki, sen de onlardan birisin-
dir» diye mukabelede bulundu karlk verdi.*^

(43) Buharî, Savm, 30/4; Müiim, Zekât. 12/85, 86.
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20. MÜSLÜMAN OLAN ZMMLERN TOPRAKLARININ
DURUMU

t t

' 'jJ^' i ijlJ j;î . <JUj A^jl '>î^ ;y , ^\ jiî

.
.

ji !^ :î jiî -jv^ . 0^x4^ iîuj û;î yi jxi

îmam Malik'e soruldu: Bir devlet bakan, himayesindeki
zimmîlerden cizye almakta iken bunlardan müslüman olanlar-
nn topraklan kendilerine mi braklr, yoksa müslümanlaram
verilir? Bunlarn dier mallar ne yaplr?

hmsk MaMk u mm^ ver^: ft? çok çeitli ekMkrdm fc
erlmâirMr. Mer fmnttrla savasz Ufdhma yaplm da ara-

larnda tstâfn kabul edenler olmusa, topraklarn ve mallar-
n almaya daha çok lâyktrlar. ayet sava zoruyla zimmî ol-

mular ve bunlardan îslam kabul edenler olmusa, bunlarn
topra ve mallan müslümanlara aittir. Çünkü onlar ülkelerin-

de malup olmulardr. Bütün varlklar müslümanlara gani-
met olmutur.

Sulh yoluyla anlamaya varlan zimmilere gelince, onlar
mallarn ve canlarn anlaarak garantiye balamlardr. On-
lara sadece üzerinde anlama yaptklar mallan verilir.
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21. MECBURYET IIAIJNDE BRKAÇKNN AYNI
KABRE DEFNEDLMES; RESULULLAH'IN (S.A.V.)

VEFATINDAN SONRA ONUN VA'DNE RAYET

49. Ahdurrahman b. Ebî Sa'sa'dan: Ensar'dan olup sonra-
dan Selemiyyeyn kabilesine mensup olan Amr b. Cemuh ve Ab-
dullah b. Amr'n mezarlarn sel götürmütü. Çünkü onlarn
kabirleri sel azma geliyordu. îkisi de ayn mezarda gömülü
bulunuyorlar ve ikisi de Uhut ehitlerindendi. Derhal onlar için

baka mezar kazld. Bulunduklar mezar açlnca görüldü ki

sanki b^oüz daha akamleyin vefat etmiler gibi cesetleri hiç

bozulmam! Biri yaralanm ve elini yarasmi% üzerine koy-
EP^tn, Böylece defheiilmi. Mezar açlnca elini ^aramn
rind^ aUdar^ sonra ^ t^uW yssemim üzerine gekli ^ynt
gibi kondu. Mezemi açl ile 1S)tm%m.M Url^^^^a tan krk al-

1% sene geçmiti.

îmam Malik'ten: Zaruret halinde iki-Uç kiinin ayn kabre
defnedilmesinde bir mahzur yoktur. Ancak en yals kble tara-

fm konulmaldr.

MUVA'ITA.Cn.I'^
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50. Rebift b. Ebî Abdurrahman'dan: Hz. Ebû Bekr'e Bah-
rem den biraz mal gelmiti. Bumm üzerine Hz. Ebû Bel^:

«— Resûlullah (s.a.v.)'in kime bir sözü, bir va'di varsa gel-

sin!.» dedi. Cabir b. Abdullah geldi, Hz. Ebû. Bekr ona üç tutam
yiyecek verdi.^*

(44) Ebu Ömer der ki: "Muvatta ravilerinin ittifakyla munkatdr. Ca-
bir'den, sahih yollarla muttasldr."

^
Buharî, Kefalet, 39/3; MüsUm.Fedâil, 43/6961.
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1
.
Abdullah b. Abbas'dan: Sa*d b. Ubade. ResûluUah (s.a.v,)*taa

fetva isteyerek:

«— Annem nezir borcu varken vefat etti, adam yerine geü-
r^edî.» dedi. ResûluUah (8.a.v.) da:

«—öyleyse onun yerineadam sen yerine getir» buyur-
du.^

2. AbduHah b. BM Bekr hâb^sdâ^ û î& ^nesinden nakledi-
yor I^esi Mes€^4 Kttaa^^ kâte j^TOney adamt. Adam
yerine getiremeden vefat etti. Bunun üzerine Abdullah b. Abbas,

(D Buharî. Vesâyâ, 55/19; Müslim, Nezr,26/1. Ayrca bkz. eybanî, 750.
Buo'itâttkv fMr miM&tr. yani ml^telld'/t^ah için nezrim olsun!» der, ama
Wf^n ne olduunu a^lttaaz; ya da mukayyettir, yani namaz, oruç ve hac
gft^nföt»^ a^fclanmt^r. Nezir mutlakta Iflmi^llfe ^l^i^^
mc^a göre yemin kefareti gerekir. Ölerk kinmenSu zte^A îbruffl^SA
ce bu ya bedenî ya da malî ibadet cinsinden olur. ayet ne^beden! ibadet
cinsinden ise varislerinin onun nezrini ifa etme^ gerekn^ l^tnka Peyv
gamber efendimiz (s.a.v.): «Hiç kimse baçkanmn yerine oruç tutamaz ve
hiç kimse de bakas yerine namaz klamaz» buyurmutur. ayet nezir malî
ibadet cinsindense ve yerine getirilmesini vasiyyet etmemise yine varisle-
rinin nezri ifa etmeleri vacip deildir. ayet vasiyyet etmise mabnm üçte
birinden nezir borcunu vermeleri varislerine vaciptir. Bu sebeple, hadisteki
hüküm hanefilerce mustehab kabul edilmitir. (Bk. Bezlül-Mechûd, c.l4. s.

261).
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kzna onun yerine yürümesine dair fetva verdi.

tmam Malik'ten: Hiç kimse bir bankasnn yerineyürüyemez, ^

. îdi : j jü ? ;3Li Li^ . i;;^ îdi y

3. JJbâüllâh ¥. Ebî Habibe'den: Henüz gençtim. Bir adama:

*— BeytuUah'a kadar yürüyeceim, desem de BeytuUah'a ka-
dar yürümek bana nezir olsrn dem^em ne lâzma gelir?» diy© s©r-

. dum. Adamm biri de bana elindeki küçük tur salat^ göstererek:*

«— Beytullah'a kadar yürüyeceim dersen bunu sana verece-
im» dedi. Ben de:

*— Evet, Beytullah'a kadar yürüyeceim» dedim. Henüz o za-
manlar gençtim. Biraz bekledikten sonra durumu anladm. Bana:

«— Yürümen lâzm» denildi. Ben hemen Said b, Müseyyeb'e gele-
rek durumu arzettim, o da bana:

• «— YfbPÜm«n lâztm.» deyince» ben de yürüdüm.

tmam Malik der ki: Bu konuda durum biz Medine'liler ara-
snda da aymdr.^

(2) eybanî, 746.

(3) eybanî, 745.

Yani «Beytullah'a kadar yürüyeceim» demekle, «Beytullah'a kadar yürü-
mek bana nezrolsun» demek arasnda fark yoktur. Bir de buraya gitmeye
hac için nezretmise gitmesi üzerine vaciptir. Fakat namaz klmak için nez-
retmise, mam Malik ve afiiye göre yine gider; Ebû Hanife'ye göre gitmesi
gerekmez. Namaz herhangi bir yerde klabilir.

t
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2. BEYTULLAH'AKADAR YÜRÜMEY ADAMAK

4. Urve b. Uzeyne el-Leysi'den: Ninemle evden dan çktk.
B^ytuUah'a kadEu- yürümeyi nezretaniti. Bir süre yürüdükten
sonra kesildi. Hemen azatlsm durumu sormas için Abdullah b.

Ömer'e gönderdi. Birlikte yola çktk. Abdullah b. Om^'e durumu
sordu. Abdullah:

«— Ona söyle, bir binee binsin. Bilahare kesildii yerden
yürür» dedi.**

mam Malik de der ki: Yukarda belirtildii gibi yapmas ^e-

rehir, ayrca bir de kurban keser, •

Yiûe hmt^ MallkX k Müseyyeb'in ve EM Seleme k
Ahdurröhnifln^n da Abditdl^ b. öet^'i söyledii gibi söyled^e^
ri nakledilmitir.'^

(4) Hanefî Mezhebine göre yürüyerek haccetmeyi adayan, âciz duruma düer
se, hedy kurban gönderir.

(5) eybanî, 746.
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Û . ^1 Jl^^ j;;^U : 1X
jMb^ ^1 V-ilî- bÜ .> 6- ili P . S-^J > lî!

. ^ Sil ;j y . il jî jii; isii . Lî-j^ p . 4b'

f^: V-,l . -il c4; J! çl; iC^ ^/iL Jti

'4ÎI a>î ^ifc iui üij jjj . '*;ii'tfiî; v\»^ ijis lîs-j lîc ;u ji

^ . -u£ Jfc ji^ vî aji 0^ «j^: u : iuu jiö t jjl

5. Yahya b. Said'den: Yürümesi nezretmitim, aniden bir an
geldi. Hemen bir binee bindim, Mekke'ye kadar geldim, Ata b.

£bî Rebah'a ve dierlerine dauUm, dediler ki:

«— Kfibe^ye bir ItuHban gönderme lâzm.» MecKne'ye geldim.

Durumu bir de oradaki âlimlere sordum. An girdii için yürüye-

mediim yerden itibaren tekrar yürümemi söylediler. Ben de yü-

rüdüm.

lalam ^M^^let: Beytullah*a kadar yür&rmyi kendime ada'
dm, diyen bir kimse için de durum biz Medineliler arasnda yu-
karda beyan edilen gibidir. ayet o yürüyemezse bir binee biner.

Kurbanlk olarak da Kabe'ye ya bir deve yahut sr veya koyun
gönderir.
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tmam Malik'e «Seni Bcytullah'a götüreceim!» diyen bir ada-
mn durumu soruldu. u cevab verdi:

Bumt söyleyen adam eg&^ onu omuzunda to^mc^m^mmM
^ kendine meakkat çektirmeyi ve nefsini terbiye etmeyi aklna
koymusa o adam Kâbe'ye götürmesi gerekmez. Kendisi yürüye-
rek gitsin ve bir de kurban kessin. Eer, seni Beytullah 'a götürece-

im derken hiç birey aklndan geçirmemise, o zaman bir binee
binip haccetsin, giderken de söz verdii adamla beraber gitsin. B
takdirde o adam, «Seni Beytullah'a götüreceim» demi olur. a-
yet adam kendisiyle hacca gelmek istemezse ona bir ey lâzm gel-

mez, o borcunu ödemitir^

îmam Malik'e, «kardeiyle, babasyla öyle, öyle konuma-
yacana dair vaatta bulunan, konuursa Beytullah'a kadar yürü-

meyi adayan kimsenin yapamyaca belli olan bu nezri hakknda
soruldu. Bu durumu her sene yenilese ve böylece ömür boyu ifa

edemiyecei adaklar adam olur. Bu durumdaki bir adamn ne-

zirlerden birini ifa etmesi veya muayyen bir nezrim yerine getir-

mesi yeterli midir?» diye soruldu. mam Maliku cevab verdi:

Ancak nezretmi olduunu yerine getirmesinden bakasnn
yeterli olacan bilmiyorum. Yürüyebildii kadar yürür, geri ka-

lan için de gücünün yettii kadar hayr ileyerek Allal'm rzasm
kazanmaya çalr.^

(6) eybanî. 748.
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3. KÂBE*YE KADAR YÜRÜMEYE YEMN ETMEK

viLûJi . S '^l: 5^ . -^ ^ ;^ ^JT

• tr^ J'ji • ^

tmam Malik'tcm: AMmlerden duyduum en güzel söz, Beytnl-

lah'a kadar yürümeye yemin eden kadn veya erkek, yeminlerini

bozarlarsa ne olur sorusuna verilen cevaptr.

Een^m^ ^ien» Beytullah'a kadaryüriiyü^M. mm;yQpar'
kemifm$^^ ise bu takdirde Safa ile Merve arasnda sa^M^e^^,
©rodan aynhr.

ayet yürüyerek hacca gitmeyi nezretm^ ise bu durumda
Mekke'ye kadar yürür, hac ibadeti tamamen sona erdikten mnm
oradan ayrlr. Ziyaret tavafn yapncaya kadar yürümeye de-

uûm eder,

Beytullah'a kadar yürümek sadece hac ve umre esnasnda
mümkündür.



4. ALLAIIA SYAN OLAN HUSUSLARDA ADAIN CAZ
OLMAYII

6. Humeyd b. Kays ve Sevr b. Zeyd ed-Dili, ResûIuUah
(s.a.v.)'tan naklediyorlar. Ancak Zeyd'den gelen rivayet dier ar^

kadamkine nazaran biraz daha uzun:

kengördü:
«— Bu adam da ne yapyor?» diye sordu. Oradakiler:

«— Konumamay, günein altmda durmay, otunnamay ve
OTUç tutmaç jmreUi» dediler. Bunun üzerine Hz. Peygsonber:

«— Söyleyiû ktousun, gölgeye çekilsin, ayakta
durmayp otursun, ancak orucunu tamamlasn.»^

mam Malik ten: Yukarda zikredilen konuda Hz. Peygam-
ber'in o zata keffaret emrettiini duymadm. Ancak Allah'a itaat

olan tamamlamasn, isyan olan da terketmesini emreUw
duydum.^ .

(7) Bu, mürsGdir. îbn Abbas'tan raevsûl olarak da gelmitir. Buhaf, e1-£ymân

ve'n-Nuzûr, 83/31.

(8) Hanefilere göre masiyet olan nezir terkedilir. Yerine yemin keffareti verijir.

Çünkü Peygamber efendimizin bu manada hadisi erifi vardr.
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7. Kâî^ b« Stslwxra$4Men: Abdullah b. Abbas'a bir kadn

«— Olamu kurban kesmeyi nevilim» dedi. Ibn Abbas:

«— Olunu kesme, yemin kefareti ver.» dedi. Bu srada Ibn
Abbas'n yannda oturan bir ihtiyar söze kararak:

Bu koituda ke&r^ tte^l olur?» dedi. Ibn Abbecii da:

Zhar yapan gibi öder» diyereku ayeti kerimeyi okudu:

*<Içinizden zhar yapanlarn karlar onlarn analar
deildir. Analar kendilerini douranlardan bakas de-
ildir... Kadnlarndan zhar ile ayrlmak isteyip de sonra
sözlerini geri alanlar birbirleriyle temas etmeden önce bir
köle azat etmeleri gerekir. te size bununla öüt veriliyor,

Allah, ne yaparsanz hakkyla haberdardr. Fakat kim
(bunu) bulamm^m yine birbirleriyle temas etmeden önce
aralksz iki ay oruç (tutsun).Bunada gikçyeiiremez^ aU'm yoksul doyursun.»^

(1) el-Mücadele: 2-4.

Hadis için aynca bkz. eybani, 752.
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8^ Aie, Resûlullah (s.a.v.)'n öyle buyurduunu nakledi-

yor: «Kim Allah'a itaat etmeye nezrederse ona itaat etsin,

kim de Allah*a isyana nezir ederse Allah'a asi olmasn.»^ °

tmam Malik 6yle der: Resûlullah'n (8.a.v.): «Kim AUab!»
asi olmay nezreî^gse^^i msA olmasn.» eklindeki hadisin
manas udur Minin ^^tt lutâm% i^m^'m imiar, Rebeze'ye ve

tmmn imz yerlmm hm^ryûrüm^i tmrmmimk, AUah^a
itaatle ilgiU bir husus yoktur. Filanla konuursa veya buna benzer

konuda da mesuliyeti gerektirecek bir ey yoktur. Konuçcrak nez-

rini bozabilir, yahut yeminini krabilir. Bu konularda dorudan
Allah'a itaatle ilgili bir durum söz konusu deildir. Sadece Al-

lah'a itaat içeren nezirlerin yerine getirilmesi gerekir,^^

(10) Hanefi Mezhebine göre, Allah'a isyan konusundaki adak yerine getirilmez,

yemin kefTareti ödenir.

ai)eybanî.7e8-



5. YEMN-1 LAV:

fiiî li^î /vu jJ^ jî .
Çil J! ^ jJîy jl . ii5^î <^

9. M^ffîidm^aan^Bk ^Me öyle d^rdi: YâaiM4 Lav, Mr^
insamn hayr vallahi, evet vallahi eklinde yemin etmesidir.

îmam Malik'den: Bu konuda duyduum en güzel tarifudur:
Yemin-i lav, bir insann bir konunun öyle olduuna kesinlikle

inanarak yemin etmesi fakat hakikatte cty/e olmadnn anlal-
mas lu^çlir,

TmdH^i iikd, Mrmâ&nm elbisesini on dinam satmayacana
dairyerMi eâ^ Bomi$^m^&nu on dinara satmas veya kölesini

d^ei^ine dairyemin ed^p dememesi ve buna benzer yemin edi-

lip yerine getirilmeyen yeminlerdir. Yemin-i akd yapan kimse ke-

faret-i yemin öder, fakat yemin-i lav yapan ödemez.

mam Malik'ten: Bile bilegünah üzerineyemin etmek, ye^m
yere yemin etmek, bumi memnun etmek için veya birinemmm^0-
rünmek için yemin etmek birmUa sahip olaMhnek
min Hmdt, kefaretle ödenenyeminlerden daha büyUkgÛmMr^^
(12) Buna yemini gamus (yalan yere yemin) denir ki bile bile yalan yere yemin

etmektir. Büyük günahlardandr. Kefaretle ödenmez. Töybe istifar etme-
si gerekir.

Hadis için ayrca bkz. eybanî, 756.
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e. Kl^Â^BTt GEREKTRMEYE^^YEltd|lI^

. p . Liu ^jJ ;j ;j . iiii li y : jü . 4)i^

, ^ « <*!>u ^k*j cX- Ijl» .-c^Lj ot Jl» . La)^ <^ < «lUj

• er* ^ tr^J • ^ •

10. Abdullah b. Ömer'den: Kim valMiidl^jrmi eder de he-

messi peinâm inallah derse ve bu yeminini de yerine ge^mezse
yeminini bozmu olmaz.^^

mam Malik'ten; jSözt^nü bitirmeden, inaallah demesi gere-

kir. Duyduumun en gi^li budlur. Çünkü vallahi ve inaallah
sözleri birbiri p^m^kn, susmadam eklenmitir. ayet bu iki keli-

tm arasnda kesip sussayd istisnag&^klem&sdL

"Allah inkâr etmi olaym!" veya "Allah'a irk komu ola-

ym" diyerek yemin eden, sonra da yeminini bozan biri hakknda
mam Malik der ki: «Ona kefaret gerekmez^ o bu sözüyle ne kâfiro'

tur, ne de mürik. Ancak eer irk ve küfür kalbine yerlemise du-

rum, deiir, Allah'tan af dilesin, böyle birey bir daha kendisin-

den zuhur ^mesin,^ fena bir^ya^ &lur^^

(13) Hanefî Mezhebi de, böyle yeminlerde bu görüü benimser.

(14) eybanî.74»,



7. KEFARBTt GEREKTRENYEMNLER

-ilj : ÜÜâ 5fe Ji-J iJ^ . OrJ» JÎ- . îifÜ ijlii^ UÎ 5J^ î I)^

•^^/^ u^, ' Uuiü; ûi îül a*J J »Ü Lijlj . vJ^ 'ji ^ûjjr

. o^Ü il. UÎ CjJi Ü . i îuî

;4-iui i^'oii ^j, ;î; V iui £^ . Ûj. ^ itti üiir. ij 4jü
. 4aS U^J - ^ l^L^ 4Jj 4 U^jjf

11«BM Hûreyreb P^gamber*m öyle buyurduunu nak-
leHym «Km bir yoâBiiâ i^l^, sonra daboim ^EStni yapm^
mm. ûmhm hayrh okcam g&rû^rm ymninhûn ketetetel
versin, hayrl bulduu ii yapsn.»^^

îmam Malik'ten: Her kim bir ey belirtmeden üzerime nezir

olsun elerse yemin kefareti vermesi lâzmdn

(15) Müslim, Eyman, 27/12.
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mam Malik yemin-i tevkid'i öyle açklar: Yemin-i tevkid, bir
kimsenin bir ey üzerine d^çUc^msmmn etmesidir Kii yeimn et-

tii konuda yemin üzerine yemin eder. Meselâ, vallahi tmd&^,
undan noksmyapamayacam diye sayda I2ç m^m daha faz-
la sayda yemin eder.

Bütün bunlara tek bir kefaret yeterlidir, tpk yemin kefareti
gibi. Meselâ bir kimse, vallahi buyemei yemiyeceim, bu elbiseyi

giymeyeceim ve bu eve degirm^eeeim diye bir drfa yemin ederse
bir kefaret kâfidir.

Bir adamn hanmna eer senin u elbiaeni giyersem, senin
mescide gitmene izin verirsem bosun diye pepee bir cümleyle ye-
min etse ve bu yeminlerden herhangi birini bozsa adamn boan-
mas lâzmdr. Arlk bumian sonra dier hususlarda da yeminini
bozmas kendisine yeni bir mesuliyet yüklemez, Yemt^ii totu-
lardan sadece birinde bile yeminini bozsa yemin bozulmu olur.

mam Malik der ki: Kadnn nezri konusunda durum biz Me-
dine'liler arasnda da ayndr. Kadna kocasnn izni olmadan da
nezir vacip olur. Bedenini ilgilendiriyorsa ve bunuft da? kocfJ^yu
bir zarar yoksa yeminini yerine getirir. ayet kocasnaMnmw
df^unuyoia kocas karsn bundan men edebilir. O ZQ,manonu
ifa edinceye kadar grinde borç olarak kalr.

MUVATFA.en.ff.^
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8.YEMKKEFARETNNÖDEN

.|U^p5; ^«pM^ . ^ jteli *SUî . \i ^iiiSi ;Ji

1 2. i^bdül^ b. Ömer'den: Bir kimse yemin-i tevkid yapar (bir

ey hakknda defalarca yemin eder), sonra da yeminini bozarsa»
ya bir köle azat eder, ya da on fakiri giydirir.

Kim tevkidsiz yemin ederse, sonra da yanumni boza^a ön fa-

kiri doyurmas lâzmdr. Her faldre bir müd buday ^hsriH^*

bunu bulamazsa âç£(h oruç ^to.^®

* •
•'1 U.* '

. üu;j Lir , ail . iiju -û^: j!^: ^jJi ^ j»^ u -^I : iuu

isM^
13. Nafî', Abdullah b. Ömer'in yemin kefareti olarak her faki-

re birer müd buday vermek suretiyle on fakiri de doyurduunu,
yemin-i tevkid yaparsa birkaç tane köle azat ettiini nakleder.

Süleyman b. Yesar'dan: Ben müslümanlann yemin kefareti
olarak küçük müd birimi ile bir müd buday verdikleri zamana ye-
titim. Onlar bu kadarm kendileri için kâü görürlerdi.

(16) eybanî, 739.
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mam Malik ten: Yemin kefareti olarak yapldn duydu-
um en güzel ey fakir giydirmektir. Eer erkekler giydirilecekse»

namaz için kâfi gelecek tek parçal elbiseler: kadnlar giydirile-

çekse, ba örtüsü ve uzun etek olmak Üzere altl üstlü giydirmeli-
dir. ite bu onlarn, namaz klmalan iqm yeterli gördükleri
tesettür ölçüsüdür,^'^

a7)eybanî, 738.
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9. YEMNLELGL MUHTELF RVAYETLER

14. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.), Ömer b. Hat-
tab'a bir binek üzerinde babas adma yemin ederken yetiti.
«Babalarnz adna yemin etmenizi AUaJ^ yasaidad. Kim
yemin ederse Allah adna yemin etsin, ya da sussnn» buyur-

15. mam Malik ten: Resûlullah (s.a.v.) öyle yemin etti:

«Hayr! Kalbleri deitiren Allah'a yemin ederim.»^ ^

16. îbn ihap'den; Bana gelen rivayetlere göre Ebû Lübabe b.

Abdulmünzir'in tevbesini Cenab Allah kabul ettii zaman Hz.
Peygamber'e gelerek:

(18) Buhar, el-Eymân ve'n-Nuzûr, 83/4; Müslim, Eyman, 27/3.

(19) Zürkanî der ki: "Bilindii üzere belaa ifadeli rivayeti sahihtir, belki bu
pna, hocas Musa b. Ükbe'den gelmitir."

Bi£mâa kal>1eri deiç^n^rn^ ola^ enlan bir tarafa çevirmek deil,
kalplerin durum ve arzülannm yönünü de^9th*m^l^.
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«— Ya Resûlallah! Günaha düçar olduum kabilemin Ülke-
mde hicret ediyorum»mmksmu^cagm, AUah ve HeââJa u-
runa^^^nmn hep^^ t^^uk ederek onlardan vazgeçiyo-
rum» dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) ona:

«— Hepsim deil de üçte birini tasadduk etmen yeterli-
dir» buyurdu.

17. Mü'minlerin annesi Hz. Aie'den (r.a.): Hz. Aie'ye: «Ma-
hm, Kabe'nin kaps için feda olsun!» diye yemin eden bir adamm
durumu soruldu. u cevab verdi: «Malmdan yemin kefareti ve-

rir.»

îmam Malike: «Malm Allah yolunda feda olsun!» diye yemin
eden, sonra da yeminini bozan bir adanun durumu soruldu.u ce-

vab verdi;

^te^^ üç^e birini Allah yolunda verir. Bu hüküm, Ebû LiX*

MM^M^^^e i^i^&mkBt. Peygamber'den nakledilmitir.

4
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hKURBANMJÜÎMESt YASAKOLAN HAYVAVLAR

1. Bgsra h* Al^te: E^MIsdl (fi.âLV.)k 4E«ârbâ^tk hayvan se-

çin^nâe nelerden kaçnmaldr?» diye soruldu. Hz. Peygamber
eliyle iaret ederek:

«— Dört eydenl» buyurdu. Bera da bunu naklederken eliy-

le iaret ed3ror ve: .

«— Benim elim ResûIuUah (B.a.v.}'nkinden daha ksadr» di-

ye ilâvede bulunuyordu. Daha sonra'Hz, Peygamberin sözüne de*-

vam ederek: «Çok bariz bir ekilde topal olmayacak, gale-
rinden biri kâr oImmyBCBk» ilk bafcnffeii anlafOüc^liâdâe
ar has^olm^acsak ve kendisini toarlayainayaolk e-
kildewe^ da öbayacak.» diyu M^tB,^

2. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, kurbanlk sr ve develeri, or-

ganlar noksan ve yalan elverili hale gelmemi olanlar kesmek-
ten çekinirdi.

îmam Malik'ten: Bu konuda duyup en.çok beendiini davrO'
ni budur.

(1) Hanefi Mezhebi, kurbanlk hayvanlarn tamas gerekli artlar konusunda
bu hadisi delil olarak abr.

Hadis için ayrca bkz. eybanî, 633, .

(2) eybanî, 630, 631.
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2. KURBANLIKLARIN SEÇMNDE MÜSTEHAP OLAN
HUSUSLAR

' ur»^^' r->i •
-^'^ '

i*^

. CA^Stttî^ . jii' J fi» jJfc J! üfi^ 'fi .
ciii

:
yi üiS-, ^û

3. Nafî anlatyor: Abdullah b. Ömer bir defa Medine'de kurban
kesmiti. Bana boynuzlan çkm bir koç satn alp gelmemi, bila-

hare onu kurban bayram günü halkn nao^ için topland
yerde kesmemi emretti. Ben de yapUmrDaha sonra koç kendÜsine
l^ürüldü. Kurban kesilirken^ bam tra £UbBtQ ol(

m£Mjt;k taiil:^ j^s^modabiidi^ad. O öyle â^i^

(3)eybanî, 631.
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tmM BAYRAMHAMAZINDAN DÖNMEDEN KURBAN
KESLMES

4. Bûeyr b. Yesar'dan: Ebû Bürde b. Niyar, ResûluUah (s.a.v.)

bayram günü namazdan dönmeden Önce kurbamm kesmiti. Ken-
disinin iddia ettiine göre, Hz. Peygamber ona tekrar bir kurban
daha kesmesini emretmitir. Bunun üzerine Ebû Bürde:

mr^ Mp^^spm ytirmi bir çebi (keçi yBvra8uXwri baka bîr

ey bulamadm» ya Resûlallahi» deyince Peygamberimiz:

«— Bakasm bulamazsan onu kesI» buyurdu.^

%0% «^^ J>-jJ S^A 4^ * 4j»^Vl jfjLu y J- ÂZaM
.*.'( -.

uUv^sr b. Ekar, bayram sabah na-
inazdan dönülmeden önce kurbamm kesmiti. Kesûlullah (s.a.v. )'a

durumu sordu. Hz. Peygamber ona baka bir kurban kesmesini
emretti.**

(4) Buhar, îdeyn, 13/5; Müslim. Edâhî, 35/4-9.

Çünkü kurban, bayram namaz klmdktan sonra kesilir. Kurbanlk koyun
ve keçinin biryam bitirmi olmas gerekir. Ancak yedi sekiz aylk koyun
ve keçi bir yanda imi gibi gösterili olursa kurban için kesilebilir.

^} tl^lâe^mm, 26/12. Aynca bkz. eybani. 637.
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4. KURBANETLERNNSAKLANM^TE KORl^IfMASI

6. Cabir b. Abdullah'tan: Resûlullah (s.a.v.) kurban etlerinia

Üç günden sonra 3%nnesim^^^fitau^ Büahu^ ^Yimn^ te>

V

r

4>y . iui ö;; nü : iJü . U; ^öJj . i.':)Lü (j_;>.s » ^i

* l;:^ ^ üCü! j^î ^ üu ^ .îil J^j Jlö . e,Î

7. Abdullah b. Vakid'den: ResûluUah (8.a,v,) kurban etlerinin

Üç günden fazla mdüa&za e^Ulmemesini emz^aaiftt, AINI^|j|^ b.

Bbû Bekr hemen giderek bu durumu Alduiii^mânyi Maa âm^
re'ye scyrdu^ Amire;

«— Doru. Resûlullah (s.a.v.)'n hanm Hz. Aie'den duymu-
tum. O öyle diyordu: Bayram vakti badiyje'den bir grup insan
Resûlullah (s.a.v. )'a geldi. Resûlullah (s.a.v.) onlara: «Kurban
etlerini sadece üç gün muhafaza edebilirsiniz, fazlasn
tasadduk ediniz» dedi. Bundan bir müddet sonra Hz. Peygam-

(6) Müslim, Edâhî, 35/29. Ayrca bkz. eybanî, 635.
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ber'e, müslümanlar kurbanlanndan faydalanyorlar, onlarn ya-
larn eritiyor, bunlarla yemekler yapyorlard, dediler. Resûlul-
lah (s.a.v.):

«— Hayrola bîr durum mu var?»» dedi. Gelen müslümanlar:
«— Kurban etlerinin üç günden fazla muhafazasn yasakla-^

mtmz»» dediler. ResûluUah (s.a.v^Ju

1^ gelen lieyet içiy^HifcT^ij^m. I^i^ ise alz on-
lar yiyiniz, tas^Msk^aîz ve a^laymz^ buyurdu.^

5\5r :»î y : ijîûi ? (> ^ ^ii [^^ ;jî : , >

:

8. Ebû Said el-Hudrî'den; Bir seferden dönmütüm, ailem

bana et getirdi. «Bakn kurban eti olmasn» dedim. «Kurban eti»

dediler. Bunun üzerins hen:

«-^B^Mtâlah günden fada onun muhafaza ^mi*
l^^c^gU j^tengiM miydi?» dedim.

.
«— Evet ama, senden sonra da, muhafaza edebileceimizi

söyledi» dediler. Hemen evden çkp durumu soruturdum. Bana
Hz. Peygamberin öyle buyurduunu haber verdiler: «Size kur-
ban etini üç ^nden fazla muhafaza etmemenizi emretmi-
tim. imdi ise yiyiniz, tasadduk ediniz ve ondan birksmn
muhafaza ederek kullannz. çki yapmak için kulland-
nz kaplar kullanmamanz da emretmitim. imdi kulla-

nabilirsiniz. ra yapmn yasaklamtm, artk yapabilir-

siniz. Sizlerin kaPi^^Kyareti yapmanz da yasaklaiey^^Jl^

mjeiak m^âam ziyami e^d^Mc^Mz. Yalnz oralarda yalan^
1artaUixda fem ^zler sdytaoe^^t^z^^

t7) MüslM, mmih 35/28. Ayncabl^^bât. 634.

(8) Buhar, Megâzî, 64/12, Fedâilu'l-Kur'an, 66/13. Ayrca bkz-^banî, 636.

Kurban kesenlerin, kurban eti yemesinde saknca yoktur, aynca bir

miktar saklanabilir ve bir miktan (üçte biri) taadduk edilir.
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6. KUB£tAN]>AORTAKUK--£U[]RVEDEVE
KURBANINDA ORTAKLARIN SAYISI

9. Cabir b. Abdullah'tan: Hudeybiye anlamasnn olduu se-

ne Resûlullah (s.a.v.) ile beraber yedi ki^ adna bir Jdi deve,
kii adna da birsr kestik.^

>4 jy* bt « i^^lil» îÛJIj ;;îJü ii-Jl ^ li '^li : UU ini

;iS'>L;j i^Ii u^lj . usxj > . ij^j ilij î;îJ -^jl j . îi'J ,4- j;î

10. Ebû Eyyüb el-Ensari'den; Biz kurban olarak tek bir koyun
keserdik. Kii bunu hem kendisi hem de ailesi adna kesebilirdi.

Fakat sonradan kesilen kurban, insanlarn birbirlerine kar
övünme vesilesi haline geldi va öylece devam etti.

îmam Malik'ten: Deve, sr ve koyun hakknda duyup been-
diim en güzel söz udur: Kii kendisi ve ailesi adna deveyi kur-
ban edebilir. Sahibi olduu sr ve koyunu da kendisi ve ailesi

adna kesebilir ve onlar ortak edebilir.^^Birgrup insan bir araya

(9) Müslim, Hacc, 15/350. Aynca bkz. eybanî, 639.

Hateft mezh^iybst hadisi â^^^M^^rt^ kuvtm ^iiH$înâe delil olarak
ahn Kogrun ve keçide l^rl^n^i^l olmaz.

(10) Haneflere göre ve keçi «iteak bir ktâllân olunS^rve deve
ise ev halk veya yabanc, Ûr kiiden, yedi kiiye kadar ortaklaa kurban
edilebilir.



2.1 / KUimANlAli KITAM 383

gelip deve, sr veya koyun alr da bunlardan birini nilsük (hac
için kesilen kurban) veya kurban olarak kesmek isterse, aldklar
bu kurbanlarn hisselerine düen para tesbit edilir ve bu para ka-
dar da etten alaca tesbit edilirse bu mekruhtur. Çünkü iitti-

imiz hadise göre: Nasik (nüsük) kurbanda ortaklk olmaz, sadece
bir aileye mensup olanlar ortak olabilir}^

11. îbnü ihab'dan: Resûlullah (s.a.v.) ne kendi adna, ne de
^esi adna deveden (veya bir srdan) baka birey kesmemitir.

îmam Malik derM: Ravi tbrd ikab'm «deve mi, yoksa stirmf» dediini bilm^rum.

(ll)eybanî, 638.
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6. ANASININ KARNINDAK ÇOCUK ADINA KURBAN
KESLMES, KURBAN BAYRAMI GÜNLER

12. Abdullah b. Ömer'den: Kurban kesme günleri bayramn
birinçij ikinci ve üçüncü günleridir.

îsmm Malikte:Mî b. Eiâ Mb^dem âem mmrnâmWMm
nakledilmitir.

j I , - . \' ' \" - - 5 1
... -i , . if"!i II

"

. .^~«-> --^ i . -Cj- C—..Jj -U— 4 jJ-J

13. Nafi'den: Abdullah b. Ömer anasnn karnndaki çocuk

için kurban kesmezdi.

tmam MaWti^: Kurban vacib deiL ^mettir. Buna ra'
mengüeU yetenin kesmemesini ho karlamama^

(12) Hanefi Mezhebine göre, artîonn tayanlara kurban kesmek vaciptir.

Hadis için ayrca bkz. eybanî, 632.
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1. HAYVAN BOAZLANIRKEN BESMELE ÇEKLMES

1. Hiamk Urve hsü^jndan oakle^cu-: Resûlullah (8^.v.)'at

«-^Ya I^ülkaky 1^^»vM?te ba:ab^€ik e^yor, ûttelM
bttnlait fe^s^t^â^ besinde çekip çetmediklerini bilmiyoruz.» dedi-

ler. B^Itâtyb t8.a.v.):

«— Allah adm ann, sonra da onlan 3^3^11.» buyurdu.^

mam Malik ten: Bu, tslamtn ilk yllarnda idL^

2. ^Mîinâb b. Ayya b. Efal lebk el-^lifahzunî kölesine bir
hayvan kesmesini emretti. Köle, hayvam kesmek isteyince:

«— Bismillah! de» dedi. Köle:*

*— Dedim.» dedi. O yine:^

«— Bismillah de, kahrolascal» dedi. Köle tekrar: ' •

«—Dldhil» diye tutturdu. Bunun üzerine Abdullah b. Ayya:
Vallahi, hiçbir zaman o etten yemem» diye yemin etti.

(1) Mürsel oluunda, Malik'e itiraz edilmemitir.

Buharî, (Tevhid, 97/13), Aie'den mevsul olarak rivayet eder.
(2) eybanî, 657.

(3) eri adaba göre, hayvann nasl kesilecei henüz iyi bilinmiyordu. Gaflet ve
unutkanlk sebebiyle besmele çekme unutulabiliyordu. Daha sonra hüküm
herkes tarafndan örenildi.

(4) Ya kölenin sözüne inanmam ya da bizzat kulayla iitmek istemitir.
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2. MECBURYET HALNDE HAYVANBOAZLAMA
EKLLER

3. Atâ b. Yessft-'dan: Harisouîlanndan, ensardan bir adam
Uhut'da samal devesini otlatyordu. Hayvan aniden dütü, öl-

mek üzereydi. Sahibi hemen kenar keskin bir aaçla bu hayvan
kesti. Daha sonra durum Resûlullah (s.a.v.)'a bildirildi, O da:

Bir mahzur yok, etini yisriniz.» buyu^u.''

. 'îli g ^lir jiuu o; wJjq L.^u -j
^ iu;

c^'
jl

4. Muaz b. Sa'd (veya Sa'd b. Mua2)'dan: Kal> b. Malik'in cari-
yesi Sel' danda koyunlarm otlatyordu. Koyunlardan bir tanesi
rahatszland, cariye hemen yetierek bir tak kesü. Bilahare du-
rumu Hz. Peygamber den sordular:

«— Bir mahzur yok, etini yiyiniz.» I^;^urdu.^

f^iii jii > VI ^ ^ V ; jûî t^ jjuî

t

5. Sevr b. Zeyd ed-Dih'den: Abdullah b. Abbas'a hristiyan
Araplarn kestiklerinin yenip yenmiyecei soruldu. «Bunda bir
saknca yoktur!» diyerek ^Uden her kim onlara dost ol^aa o

(5) Ebu Ömer der ki:"Bütün ravilere göre mörseldir." Hadis için bkz. ej^ak G4Ö
(6) Buhar, ez-Zebâih veVSayd, 72/19. Ayria bkz. eybanî, 641.

Hanefî Mezhebi, bu ekilde kesilen h^anm etinin yenjleinlecei Onusun-
da bu hadisi delil olarak alr.
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onlardandr.»'^ âyetini okudu.

. ojji û , 4^ j^L :Aj ü , ^ u

6« Abdullah b. Abbas'tan: Boyun damadan kesilen havann

Said h. M^m^^^*ûmâ Mecbur kalarak kullandn âletle
hayvan bi^azküüa1^ baarmsan, hiçbir mahzur kalmam
demektir.*

3. HAYVAN KESERKEN YAPILMASI MEKRUH OLAN
EYLER

^ it . lil:; iJ>^ ;û : î>:> uî jL ;3 j ^jü.

;Ji pj jui . usrjsli . 'co^s:^ '^J iuu i

^
7. Akil b. Ebî Talib'in azatls Ebû Mürre'den: Ebû Hüreyre'ye

boazlanmas tamamlanm bir koyunun vücudunda hareket var-
sa ne olacak, diye sordm. Onu yiyebileceimi söyledi. Ayn eyi
bir defa da Zeyd b. Sabit e sordum. «Ölünün organîar* öldükten bir
Büre sonra elbette titrer. Sen bu vaziyette iken onu yeme!» dedi.

îmam Malik'e yüksekten düüp sakatlanan ve sahibinin der-
hal koup boazlad, ancak sadece kan aktt, kendisinde hare-
ket olmad hayvamn durumu soruldu. O u cevab verdi:

«

—

S(MMj onu kmif haymmnei akt ve hareket ediyor-
du ise onun etini yesin.* ®

C7)el-Maide:51.

(8) eybanî, 642.

(9) eybanî, 656.
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4. KESLEN HAYVANIN KARNINDAN ÇIKAN
YAVRUNUN DAKESLMES

8. Abdullah b. Ömer'den: Deve kurban edildii zaman ayet
karnndaki yavrusmun organlar teekkül etmi, tüyleri çkm
ise hayvan karnndaki ile beraber kesilir.^^ ayet yavru anasnn
kamndan çkmsa canl olarak içeriândeki kamn çkmas için

. bc^azlamr.^^

9. aid b. Müseyyeb'den: Kesilen hayvamn kanundaki yavru-

sunun kesimi annesiyle olur. Ancak yavrusunun organlar teek-
kül etmi ve tüyleri çkmsa, aynca kesilir.^ ^

(10) Yani anasnn kesilmesi Itâfîdir. kamndan çkan yavru da anasnn kesil-

mesiyle yenir. Ancak Hanefî Adezhebine göre, yavrunun da kesilmesi gere-

kir.

(11) eybanî, 651.

(12) eybanî, 652.
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m
L SOPA VE TALAVURULAN AVIN YENMES

1 . Nafi anlatyor: Cürüfte bulunuyordum, tki kua ^m,
ikisini de vurdum. Biri ölmütü» onua^to Abdullah b. Ömer onu
aya. Dierim deAMuUah b. Ömer keserle kesmeye g^ürmûlü^
kesemeden o da (toütü, bu»snüsn^ Abdullah b. Ömer onu da

2. îmam Malik*ten: Bt;gr^N|ma MmmKHMimmmâ
aom ^mm^em^ av vmaa^t hin} to^msasaiig.

itil jiî . 3aîJi ^ li; Oi>'>J> vU U;d ^^î Vi î iüU jö

3. îmam Malik'ten: Bana gelen rivayetlere göre Said b. Mü-
seyyeb vahileen ehli hayvanlarn da av hayvanlar gibi vurula-

rak veya benzer ekilde öldürülmelerinden holanmazd.

U) eybanî, 656.
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mam Malik'ten: Sopa bir av hayvanna isabet eder de onu
öldürürse, bana göre yenmesinde bir saknca yoktur. Çünkü
Kur'an- Kerim'de: »Ey iman edenler! Ellerinizle ve oklar-
nzlayakaladnz av hayvanlar ile de Allah sizi denen»^
buyuruyor. Demek ki insanolu eli, oku ve silah cinsinden mevcut
aletleriyle elde ettii her^ilium (Udürebilin Çünkü bunlarm*
dtn Ayeii Kerimede öyle buyuruluyon

'*îuli . ^ü !îi : ^Jjk ^\ j*î û . :^ ^^i^j - 1

4. mam Malik, âlimlerden bazlanmn öyle dediini nakledi-

yor: Bir'adam bir av vursa, kendisine de bu esnada bir bakas, su
cinsinden bir ey veya eitilmemi köpek yardm etse, bu av yen-

mez. Ancak bir artla yenir, hayvan oku atan adamm vurup öldür-

mesi veya okm avn öldürüldüü yere ulamas ve hayvam o okun
öldürdüüne ondan sonra hayvamn yaamadna dair kimsenin
üphesi olmamas lâzmdr. Onun avn bana geliiyle hayvan
için artkyaamak söz konusu olmamaldr,

mam Malik'ten:

Setün mmuTÜaykldktan sonra0zâen kaybettiîM, Mmz
sonra onda köpeinin bir izm ^nmdan biryara^ tîdm&mm
aradan da bir gece geçmemi^^se, bu hayvann etini yemende bir

mahzur yoktur. Eer onu yereykp gözden kaybettikten sonra ya-
kalayamadan aradan gece geçmise yenmez.

(2) Maide, 5/94.

Av yaratl icab vahi olup insanlardan kaçan hayvandr. Bunlarn; eti, de-

risi veya zararndan kurtulmak için avlanmas caiz ve mübahtr. Srf keyif

ve elence için hayvan avlamak iyi deildir. Kalbi katlatnr. Hayvanlara
kar efkat hissini öldürür.
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2.ETLM HAYVANLARLAAV YAPILMASI

5. Abdullah b. Ömer, eitilmi köpegt a^adyîa il

rak: «Senin için yakalad her eyi ölmü veya

derdi

6. Abdullah b. Ömer'den: EgMfiîç hayruun getirdiini

yemi de yememi de olsa al/

köS'a e^tîlmi köpek, av QM&Tî^rm ne yaplr? dây& mmûnm.
Sa'd da u cevab vermi: Bir parça et bile kalsa onu ye.

V^i^ <A * )»î ^ i - A

'J^,% * ÜJ viüfii ûl; uir 1^1 : iuî Uj

(3) eybanî, 658.

(4) Hanefilere göre, av hayvan avn yiyorsa bu avn eti yenmez.
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p kii V . ji^ iuî jsrt . ^tf 0! '4 . jîî jî iuî

^> 6r J^: ' b?^:

8. îmam Malik baz âlimlerin unlar söylediklerini d;^^-
nu naklediyor: ahin, kartal, doan ve imalara benzeyen ba-
z hayvanlar eitilmi köpek gibi ye^lhttrse onlmn ^adtoAÎe-
ri av etlerini yemekte bir saknca yoktur. Ancak bu hayvanlar av
üzmm gÖndeflHflc^ beömde çekilmelidir.

îmam Malik der ki: Avc av doannpm^indm veya köpe-
in azndan kurtanp da, ölüncmkedor beklese, onuyemA
Iml €dmaz.. Durduum engüzetkükUm^^,»'^

Yine mam Malik der ki: ahinin pençesindm veya köpein
aznda iken kesmek mümkün olan bir av hayvann kesmeyip
onu doan veya köpek öU^ünceye kadar beklemek doru deil-
dir. Bu ekilde ölen hayvann etini yemek hdûl deildir.

mam Malik'ten: Bir av hayvanna atp onun yanma henüz
daha canl iken varan fakat onu kesmekte gevek davranarak ofm
öldüren kimsenin durumu da ayndr. Bu ekilde ölen hayvann
eti de yenmez.

îittam Malik'ten: Biz Medinelileru hususta ittifak halinde-
yiz: Bir müslüman bir ateperestin eitilmi köpeini bir av hay-
van üzerine gönderse köpek de bu hayvan öldürse, köpek eitil-
mi olduu için bu av yemekte bir saknca yoktur. Her ne kadar
müslüman o hayvan kesmese de. Bu una benzer: Bir müslüman
bir ateperestin bçan alyor, veya yayn alyor veyahut da

(5) Çünkü avc, av ölmeden yetimitir. Bu durumda av kesmesi gerekirdi.
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okunu alp onunla avlanyor. îie bu av helâldir, yenmesinde bir

saknca yoktur.

Ateperest (atee tapan) MltMmse de bir müslümamn eiUimli

köpeini bir av hayvan üzerine gönderse, hayvan da bu av yaka-

lasa bu av yenmez. Ancak av hayvan yakalannca boazlanrsa
yenir. Bu da una benzer: Bir müslümann yayn ve okunu bir

ateperest alyor, bunlarla avlanyor, müslümann bçan alp
onunla hayvan boazlyor, îte bu durumda bu av etinden yemek
helâl deildir.
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3. DENZ AVIYIAtLGL RVAYETLER

9. Nafi' anlatyor: Abdurrahman b. Ebî Hürey%A)dullah b*
Ömer'e denizin karaya vurdvu eylerle ilgili bir soru sordu,
duUah b. Ömer de karaya vuran deniz hayvanlarm yen^i m&-
netti.

Daha sonra Abdullah b. Ömer gitti ve mushafi getirterek;
Sertiz av ve oradaki yiyecekler size helâl kündu»^ âyetini
okudu. Bunm üzerine hemen beni, Abdurrahman b. Ebî Hürey-
re'ye gönderdi. Sorduu hayvanlar yemesinde mahzur ohnad-
m kendisine bildirdimJ

1 0. Ömer b. Hatt^'m azaüis Sa'd el-Gari anlatyor: AbdüIM
b. Ömer'e:

«— Birbirini öldüren veya souktan Qlen balklan yemekte bir
sakmca var m?» diye sordum. Sa'd:

«— Bir sakmca yoktur.» dedi. Daha sonra ayn meseleyi Ab-
dullah b. As'a sordum, O da aym eyi söyledi.®

(1^ KsüâfîMezh^Yte S/te, denizin karayakurgulu ve $^an (el^i^
yenir.

Hadis için bkz. eybanî, 649.

(8) Hanefî Mezhebi de bu görütedir.

Hadis için bkz. eybanS, 650.
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11. Ebû Hüreyre ve Zeyd b. Sabit denizindan att hayvan-

larn yenmesinde bir saknca görmezlerdi.

. -Ji '[^ i üia '. >j M cu . ^1 J li-i IjM ' v^' J^' ie

12. Ebû Seleme b. Abdurrahman'dan: Medine'ye yakn baz
yerlerden bir grup insan gelerek Mervan b. Hakem'e denizin kara-

ya vurduu hayvanlarn yenip yenmeyeceini sordular. O da ye-

mekte bir saknca yok, cevabm verdi. Ajnca, bir de gidip Zeyd b.

Sabit'e ve Ebû Hüreyre'ye de sormalarm söyledi. Onlar gidip iki-

sine de sorduktan sonra ne dediklerini kendisine bUdimoelerinî ri-

ca etti. Onlar da gidip ikisine de sordular.

«— Yemekte bir mahzur yoktur» cevabm aldlar. Hemen ge-

lip durumu Mervan'a haber verdiler. Mervan da:

«— j^ze ^yBiEo^te» dedi.

îmam Malik'ten: Mecusi birinin avlad bal yemekte bir

mahzur yoktur. Çünkü Resûlullah (8,clvJ deniz hakknda:

«— Onun suyu temiz, ölüsü helâldir» buyurmutur,^

tmam Malik der ki: Bu iUü olarak yeniUnee, tofkt^ana bi^

3mw mrmm.

(9) Müsned olarak, Taharet, 2/12'degeçmi bir hadistir.
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4. YIRTICI HAYVANLARDAN KÖPEKDLER
OLANLARIN ETN YEME YASAI

Vt . ^Nî%dbe 6-Hu^ 1^, ^e^'Pimtoin öyle buyurdu-,
unu {ÜKe^yon «Yurfoc hayvanlardan köpek dii olanlar

f J

. jjti y»j : '^'^ J^J

14. Ebû Hüreyre, Hz. Peygamber'in öyle bujrurduunu nak-
lediyor: «Köpek dii olan yrtclar yenmez.» îmam Malik der
ki: Biz Medineliler arasnda da durum ayndrM

(X&> bn Abdilber der ki: "Yahya, hadis hakknda bunlar söylemM^r. HeMo-
vatta, ne de tbn ihab ravileriadftn biri, ona mütâbeat etmi^r* Hepsinin
rivayetindeki sözler Yrtc hayvanlardan köpek dii olanlarm yenûmesi-
ni yasaklamtr." eklin dededir.
Buhar, ez-Zebâih ve's-Sayd, 72/29; Müslim, es-Sayd ve'z-z^âih, 34/14.
Ayrca bkz. eybanî, 643.

(11) Müslim, es-Sayd ve'z-Zebâih, 34/15; afiî, Risale, no: 562. Aynca bkz.

eybanî, 644.

Hanefi Mezhebi de bu görütedir.
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6. BNEK HAYVANLARINI YEMENNMEKRUHLUU

j^uv
.

^^ij jûJü j;kl '41 jîrü : iüu jü
- ' .1

15. îmam Malik'ten: At, katr ve eek hakknda duyduum en
güzel hüküm onlarn etlerinin yenmeyee^dir. Çünkü Kur*an'i

Kerim 4e: mÂ;^ ve eek fmme^ ve süe içindir»^^ b^^ânâ-

m&M^ dayemmnM it^in>^^den^^i^B^^ ^^^^^
I &Ptfm*âe âe öyle buyuruuyor: «.4. hîÂUdkH§$ â^A^rim
rtzik olarak verdii hayvanlarn üzerine O'nun adn
ansnlar, (.„) Onlardan yeyin fakire de isteyene de yedi-

mam BtCâHk'Im:Mkd^ kerimede at, katr ve eei bin-

mekm sâfm IçR s^r^ ^"mn (deve, sr vaj-t da dinmi
mek için zikretti

îmam Malik der ki: Ayettegeçen kâni, (kanaat eden) fakir de-

mektir.

(14) Hac, 22m ve 36.
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6. MURDAR OLARAK ÖLEN HAYVANLARIN DERSN
KULLANMAK

' * 1

îV^ Ul^z^ . iv ^ J^; > : aiî Ö-î ^U^ o; -M li^ .

16. Abdullah b. Abbas'tan: Resûlullah (s.a.v.) ölmü bir koya-
na rastlad. Koyunu hamnu Meymune'nin azatlsna vermiti.
Oradakilere:

Berisinden faydalanmyor mt^mz?»^ diye sordu.

«— Ya Resûlallah! O murdar ölmü» dediler. Bunun üzerine
Hz. Peygamber:

*— Sadece eti yenmez» buyurdu.^^

17. Abdullah b. Abbas, Hz. Peygamber'in öyle ln;^urd^^pati
nakletmitir: «Hayvan derisi tabaklannca temiz olur.»^^

18. Hz. Aie'den: Resûlullah (s.a.v.), murdar olarak ölmü haj
vann derisinden tabaklanarak faydaianlmasm emretmitir.^''

(15) Buhar, Zekât, 24/61; Müslim, Hayd, 3/101,

(16) Müslim, Hayd, 3/105.

(17) Ebu Davud, Libas, 31/38; Tirmîzî, Libas. 22/7; Nesaî, el-Fera' ve'l-Atîre,

41/6; bn Mace, Libas. 32/25.
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7. ÖLMÜ IIAYVAN ET YEMEK MECBURYETNDE
KALINMASI

• Irt
^

'-^j • ^ ijLrJ * Cr^ cr* ^ J^^

19. mam Malîkftem ÛMh^an eti yem^k mnmd& kalan bir

kimse için duyulan en güzel ^fiy, önün bundan doyuncaya kadar
yiyebilecei ve azk alabileceidir. ayet buna ihtiyac kalmazsa
atabilmesidir.

tmam Malik'e öyle bir mesele soruldu; Ölü hajrvan eti yemek
mecburiyetinde kalan bir kimse o civarda mejrveler, ziraat ürünle-

ri ve koyunlar görse» bu durumda ölü hayvandan yiyel»lir mi, yi-

yemez mi?

mam Malik u cevab verdi:

ayet bu kimse bulunduu yerde rasUmi^ rm^m simi Ürün
ve koyunlarn sahipleri onun zor âurmula olduuna inamrlitf^f o
hrsz saylmm ve di âs kesilmez ise ne bulursa yer, k&tmm â^u^
mr. Ânmk &nitirâaHytxmna alamaz. JEU da üü hayvan eti yeme»-

sinden daha iyidir bence. ayet kendisine inanmyacaklanndan,
hrsz muamelesi yaplarak elinin kesilmesinden endie ediyorsa,

o zaman ölü hayvan eti yemesi onun için bence daha hayrldr. Zi-

ra bu durumda onun ölü hayvan eti yemesine cevaz vardr. Ancak
benim korkum, ölü hayvan eti yemek mecburiyetinde olmayanla-
rn, bu cevaz ile halkn mallarn almalar, ziraî ürünleri ve mey-
veleri koparmay alkanlk haline getirmeleridir.

mam Malik'ten: Bu konuda duyduum en güzel hüküm bu-

dur.
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L AKtKA* KURBANIYLALGU RVAYETLER

1. Resûlullah (s.a.v : a akikann ne olduu soruldu: «Bu
ukuk'u sevmem» buyu ilu. Sanki bu ismi beemBemi gibiydi.

Daha sonra da öyle buyurdu

«— Çocuu olan isterse onun adna kurban kessin!» ^

' h *s^'h ûii < ç^j ^ ?i Jj^;^
2. Cafer b. Muhammed babasndan naklediyor: Resûlullah

(s.a.v)n kz Fatma, Hasan'la Hüseyin'in, 2^ynep ve Ümmü Gül-

süm'ün saçlarm tartarak onlarm arlnca gümü tasadduk et-

3. Muhammed b. Ali b. Hüseyin'den: Resûlullah (s.a.v.)'in kz
Fatma, Hasan'la Hüseyin'in saçlarm tartt, onlarn arl^nca
gümüü tasadduk etü.^

Ct) Akîka: Çocuk doduktan yedi gün sonra saçlar tra fiditir, ba esnada bir de

kurban kesilir. Bu kurbana akîka kurban denir. Ayrca çocuktan kepilen

saçlar altn ve gümüle tartlarak fakirlere tasadduk edilir.

(2) bn Abdilber derki: "Bu hadisin manasn bilm^rum. jEtesûluUah'tcm sade-

ce bu yolla rivayet edilmitir."

Amr b. uayb - babas- dedesi yoluyla da nakledilir:

Ebu Davud, Edâhî, 16/21; Nesaî, Akîka, 40/1.

(3) eybanî, 661.

(4) eybanî, 662.



403

2.AKKADA YAPILAN1£R

4. Nafizden: Abdull^ Ömer, IMlerinden ler istifene aUka
etinden verirdi. O v»»rk^ hepsi idaJ^f^J^varEösm keserdi.''

5. Muhammed b. brahim b. Haris et-Teymi'den: Babamdan bir ser-

çe bile olsa akika keslmesûpm müstehap olduunu duymutum.

6. tewMaÜE^ î^^âuvuâa gteAHk^TMbM oullan Bst-

san ile Hüseyin'e akika kurban kesilmiti.

jjS^ . A îli, oAij > ;y -J . âLu» ^ üol*. >Vt : âmi ^js

;î vîriî^ >V o- >j . * >t 1^ U^j . f^ii LiJi ,

' - : ' V - 1
*

11 ( f 'i -i .'. ' • t • 1 * . ,

* •!

.

7. Hiam b. Urve'de: Babam Urve b. Zübeyr, akîka olarak kz ve er-

kek çocuklar için ayn ayr birer koyun keserdi.

tmam Malik'ten:AÂi^ konusunda bizMedinelilerartndaki Uti-

fak sikledir:

Çocuuna alakakuH)ankemek^m$ m0^^£i^t^bi-

rerhgmi hes^.Âh^ vat^ ntfisH^Eln nsemkff'msi^m b&i ya-
pagetmitir. AMUt^ym^mMsmn da hedy ve kurban gÜti^^mÂm
bu h^m^m €a ^j^, k^, sakat ve hasta tAmamaas^reMt^ M^^dm
saUîmm» ^ satlmaz, kemi&M kmUr!'Etinden sahibi yiyebüt,
&mkmiamâduk da edebiUr. Ancak hayvann kanmdan^o^^b^^
sürUbnez.

(5) eybanî, 660.

(6) Ebu Davud, Edâhi, 16/21; Nesaî, Akika, 40/4.

(7) Cahiliye devrinde dcika kurbanannn'kemikleri etlerinden tamamen aynlr, bu
kemikler asla krlmazd. slâm bunun yersiz ölduf^ma belMnek için bu keklikle-

rin de knlabileeeini bildirmi^.
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1. ÇOCUKLARIN MRASTAK PAYLARI

411

* * f

> > . 144' ^> ^ ^ u^J jiT^ öo; :irî iüT^

ou ^> i* ^1 uii^i . j5rî^ ^ 'yî* .. jjvi

^ . j;vi^ . ciT •



412 MAM MAUK l MUVATTA

tmam Malik der ki: Bizce üzerinde ittifak edilen ve beldemiz-

de kendilerine yetitiim âlimlerin uyguladklar mirastaki belir-

li haklar konusundaki hüküm öyledir:

Anne ve baks^ mteçocuklar bmkrm^arm erkee,

ikikmn A£^g^ kmMP hii^ p&ilir. Kz ^xuklar, daha faz*

la olur (erkek kardeleri de yok)sa terekenin üçte ikisini alrlar.

Kz çocuk bir tane ise terekenin yansn alr. Çocuklar içerisinde

erkek çocuk olup bunlarla mirasa ortak belirli hissesi olanlardan

biri varsa, önce bunlarn hisseleri verilir. Bu ilemden sonra
kalan mal çocuklar arasnda lUsseleri orannda taksim edilin

Ölenin çocuu yoksa erkek çocuklarnn çocuklar, kendi ço-

cuklar yerindedir. Olunun erkek çocuklar, ölünün erkek çocuk-

lar, kz çocuklar da, kz çocuklar gibidir. Aralarnda (terekeden

hak alma bakmndan) fark yoktur. Aynen onlar gibi vâris olurlar

ve bakasn mirastan mahrum ederler.

Ölünün çocuMtm iç&^inde erkek çocuu varken tutunun ço-

cuklar da b^unsa, olunun ço&Manm^n hiç biri mUmtmM
alamaz. ayet ölünün erkek çocuu yoksa, kz çocuklar da iki ve

daha fazla iseler, bu kzlarla birlikte olunun kzlar vâris ola-

mazlar. Ancak olunun kzlarnn içerisinde bir erkek varsa o za-

man vâris olurlar. Kzlarla ölene uzakl ayn veya kzlardan Ölü-

ye daha uzak olan bu erkek çocuk, ayet mal kalm ise bu artan

mala kendi hizasndaki ve daha yukardaki kzlarn vâris

olmalarm salar. Artan bu mal aralannda erkee iki kz hissesi

verilm^ suretiyh tahim ederler. Artan malyokmodun çocuk-

lar Mçmal Namazlar.

Ölünün sadece bir kzndan baka çocuu yoksa, bu kz tereke-

nin yarsn alr. Bu takdirde,'ölüye ayn uzaklkta olan bir veya

daha çok oulun kzlar, terekenin altdfi kirini alrlar. Oulun
kzlariyle birlikte bir de erkek çocuu varsa ve ölüye uzaklk dere-

mkm£^m ^ulm belli (altda bir) hisseleri olmaz, BMi hisse^

d Meelerini akkktmtsmmmAhj^^ k^^iii^e iki kt'

smt^i^duerm^sur^yh^b^m^o&^vea^b^^hMmm-
4a veya daha yukardakîM^iHk^^^M^ mMm^ wmrkm^
mûMm^rdeMm Im^mn atâramm heMan yt^tur.

keden bir ey kalmamsa ötekiler de bir ey alamazlar. Yüce Al-

lah'n kitabndaki u buyruk, bu hükme esas tekil etmektedir:
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«Çocuklarnzn durumu hakknda Allah size öyle em^

rediyor: Erkee iki kzn hissesi kadar verilir. Eer kzlar
ikiden çok iseler, onlar terekenin üçte ikisini cdrlar» ayet
tek iseyar alr,»^

(DNisa» 13.
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2. KOCAYA Ki^USINDAN, KADINA KOCASINDAN
DÜ^NMRAS

* i» . cüi îiy , . c; Vi lâj^ ü,»;^

i ^

îmam Malik der ki: Ölü birkadnn kocasndan veya baka-
sndan olma ^m^ktn veya olunun çomklûn yoksa, ttrekminin
yar hissesi kocasnmdr. Erkek veya kz kendisi veya olu çocuk
brakmsa, kocas terekesinin dörtte birini alr. Bu hükümler,
yapt vasiyetler yerine getirildikten ve borçlan ödendikten sonra
yerine getirilir.

ölü b^ksmmn çocuu veya olunun çocuu yoksa, kars te-

r^minütMb^ h^e^Hi e^r. Kcmh i^ö olunun erkek ve-

ya kz çocuklar varsa kans terekenin sekizde birini alr. Karsna
bu haklar, kocasnnyapt vasiyetler yerine getirildikten ve borç-

lar ödendikten sonra verilir. Çünkü Yüce Allah, kitabnda öyle
buyurmutur:

;imnsB »îtindir. BunlaryapîM&i^ mmiyetler yerine geiiî^*
jü^lmm borçl<m0dmtMktm ncmra^r. çeesuklannz
yoksa braktklarnzn dörtte biri karlarnzndr. ayet
çocuklarnz varsa terekenin sekizde biri onlarn olur. Bu
dayaptnz vasiyet yerine getirildikten ve borçlar öden-
dikten sonradr,»^

(2) Nisa, 11.
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3. ANNE VE BABAYA ÇOCUKLARINDANDÜENMRAS

jü
. ;4^> u;i:4î .

y^!>i» jii o- Jv» ^> crt, fc^d iîii

^!3ü 6 * ö^v 'Vj . j % Vi »4 . ^J>:
;j

, lîî ^ vi . dilli

U^Vj . Lilaül l^jjj 1;^^ . l^j;!^ iiJ^j . il^l y ; oî>Vlj
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tmam Malik der ki: Bu konuda bizce ittifak edilen ve belde-

mizde (Medine'de) kendilerine yetitiim âlimlerin uyguladklar
hüküm udur:

Ölü ^^^li^m&tkek çocuktan veya olunun erkek çocuk-

tan vafm, bia^mn t^^ed^i hMii altda bir olarak takdir edi-

lir. Artan mal varsa, altda bir ile artan mal da babann olur. Ar-
tan mal altda bir veya daha fazla deilse babaya belirli hak ola-

rak altda bir verilir.

Ölükz oul» rk^ cisun kus olsun ^oatk i^mG^^m
^mm» mmM>a birvt^mmb^ieÂâ bir, iki ve«Mâ
erkek veya kz karde braknularsa annelerine bu ölü çocuklarn-
dan altda bir miras verilir.

Ölü, kendi veya olunun çocuunu, iki ve ikidmfmda kard^
bsmlmmm^ t^a^daki iki hal müstesna anne terekenin üçte bi-

rini alr:

1. Bir kii ölür ve geride kansm, anne ve babasn brakrsa,
kans dörtte birini alr, annesi ise kans hissesini aldktan sonra
geride kalan maln üçte birini (dr. Bu, terekenin tümünün dörtte

biri eder,

2. Bir kadn ölür ve geride kocasyla birlikte anne ve babasn
brakrsa, koca terekenin yarsn, annesi de kocas hakkn aldk-
tan sonra artarun üçte birini aln Bu da terekenin tamanumn alt-
da biri eder.

Zira Yüce Allah öyle buyurmutur:

«r... ölenin çocuu mna, anne babadan her birine bra^
JNb» nsolm altda biri vm4Ün Çocuu olmayp ona anne
mbaban m^^asç olmusa üçH bki ananndr. Kardeleri
varsa o vakit altda biri ananndtt*»^

Kardelerin iki ve daha fazla olmas esasna göre ululama

(3) Nisa, 12
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4. ANABRKARDELERNMRASTAK PAYLARI

j^ij jsai jî
'^^ ;]j . s"> . iJ^ li^^^; '^j oJj >

led^:.^m^ kar^^^, kiz <^uA&^t^ olsun ölünün m^ulla-
nnn çomktan^û mbam hmammk^. BttM m babamn hmkui
dede ile de mirasç olamazlar. Bunun dndaki hallerde vârU
olurlar. Erkek ya da kz olsun bir tane ana bir kardee (terekeden

miras olarak) altda bir hisse verilir. ki ana bir karde olmas ha-

linde her biri altda bir alrlar. ayet ikiden fazla olurlarsa tereke-

nin üçte birinde ortak olurlar. Bunu erkee iki kz hissesi vermek-

sizin aralarnda eit olarak paylarlar.

Çünkü yüce Allah öyle buyurmutur:

Eermiras brakan erkekya da kadn, çocuu ve ba-

bas oZmc^m» kiiier olur da onun erkek veya kzkard^i
bulunur^ bunü^an her birine altda bir dHfer, Mm" on^

Im^ Uiiden çi^^tm^mmra urai^nmf&mm ûçie ^Mfe ar"

tak olurlar,,,*^

Bu konuda erkekle kz arasnda bir fark yoktur, ayn hisseyi

alrlar.

(4) Nisa. 12

MUVAITA.CH.HJT
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5. ANA BABA BR ERKEK KARDELERN MRASTAK
PAYLARI

j> :û . ^» ûii^ » s^lji cJ^^ . tP' i'

rSf telifi ,

>a .m A. ..^ - i' O r

f> fs iti-' fl»#

/r^^ Wii jv' \. - ^V jL /JJJ

iîüiiü - iiiiî ,> l^jî •p;i ajs jârî »^^ , 14L jsoi i-i-j

• (j*?^* »>^1 *f^"^ »-^ tj*

edir:Ana baha bir erkek kar^fm MM^^ ve elunut erkek ço-

mMiaH^€m ölüyehk^^^MUe ter^mâm %^ b^hâss^
olamazlar, ölünün hayatta dedesi (babasnn babas) yoksa»

kzlarla ve olunun kzlaryla artan mala erkek kardeler asabe
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sfatyla vâris olurlar. Önce belirli hisseleri olanlara haklan veri-

lir. Bu ilemden sonra artan mal olursa bu mal, ana baba bir erkek

kardelerin olur. Bunu aralarnda Allah'n kitabna uygun ekil-

de taksim ederler. Erkek kardelerle birlikte kz kardeler de bulu-

nursa erkee, iki kz hissesi kadar hisse verilir.

Belirli hisse sahipleri hisselerini aldktan sonra mal kalmaz-
sa, kardelere hiç mal verilmez,

tmam MaUk der ki: OliUün babas, babas^mt^babas (dmhX
^nleft 3m 4$km henâinîn m igimam ^mtklan yak^a, anne baba
bir^km^J^ §ek^^nm^nmi^^Se^r^^m^^mm mr^',
Ana baba birkz kardeler, iMmâha fasHa olurlarsa, kendüerîne

üç^ 0ti ibet€iP.Smk^ Mt erkek kardelerimrsa, bir ta-

ne ya da çok olsunlar kç biri belirli hisse alamazlar.

Önce kendileriyle mirasa itirak edenlerden belirli hissesi

olanlara hieaderi vmlir. Bu il^ndm aomt$ mal ortors^ bu mal
ana baba bir kardeler arasmSa m^ege, iki kz hkaeai <dnud te/v
paylatmim Brnmkm socte bithai hmiçtir. Bu hakk onlom hiç

mirastan pay verilmez ve ana bir kardelere, aldklar üçte bir his-

sede ortak olurlar. Bu meselenin tasviriu ekildedir:

BirkmimMm^m^mdekoe&mm^m^mm,mm ki^ kardeh'-
rinimam begm^kmd^k&m burAtm^n Ti^^^n^^mm ka-

mm^^ ^ü^âa büi annesir^ Üçte biri 4emm bir hâ^â^t^M^
(»tur. Bu ilemden sonm mâl ârtnuyamef^nam baba bir kar-

deler ana bir kardelerin bu üçte bir hisselerinde ortak olurlar.

Bu mal aralarnda erkee, iki kz hissesi vermek suretiyle taksim

ederler Zira hepsi de ölünün ana bir kardeidirler. Sadece annele-

ri araclyla vâris olmulardr,

ÇüfütU Yüf^AUah, kUabnda öyle buymrurt

«.„ Eer miras brakan erkek ya da kadnj çocuu ve 6o-
bast olmayan kiiler olur da onun erkek veya kzkardei
bulunursoy bunlardan her birine altda bir düer. Eer
onlcu" ikiden fazla iseler^ zarara urailmaksmn üçte bir-

de ortak olurlar,,^»^ .

'

bu a^^km^nedm dolay,^ Mr hissede ortak olurlar.

Zira hepsi de ölünün ana bir kardeidirler.

(5) Nisa, 12.
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e. BABABRKARDELERNMRASTAK PAYLARI

^4 - -V rAyî i^l^ 'î^l.

. • K*r'iî' 4^ • * ^^V' o*

/JÜÜ : ^Ül !j*U^ . ^.AL^ * r^li vV* ^ >V

îmam Malik der ki: Bu konuda bizce üzerinde ittifak edilen

hüküm öyledir: Baba bir kardelerle birlikte ana baba bir karde-
ler bulunmad takdirde, bunlarn mirastaki paylar ana baba
bir kardelerin miras gibi olup aralqrnda hiç birfark ^fi^^ff*^ M^

mr ki, ana bîr kardeimin orkdi ötdiMarh ana har-

del&in bir h^^im^ ds^e^ MrWm h^m Mr kardeler
ortak olamazlar. Zira baba bir kardeler, onlan biraraya getiren
anann çocuklar deildirler.
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tmam Malik der ki: Ana baba bir kardelerle baba bir karde-
ler birlikte bulunurlarsa, ana baba bir kardelerin içerisinde er-

kek varsa, baba bir kardelerden hiçbiri vâris olamazlar. Ana ba-

ba bir çomklar bir veya daha fazla iselerm bûühte&M de bulun-

muyorsa, ana baba bir kz kardee terekenin yan hissesi veriiit,

Bmba birim kBurd^lmre 4e altida bk' him» verMn Mu
^^Mm&nüetmak iç^lr. Baba kardelerle hMUUe erk^ Imr-

de bulunursa, belirli hisseye sahip oUanadar. Önce belirli hisse-

ye sahip olanlardan balayarak bunlarn haklar verilir. Bu i-
lemden sonra artan mal olursa erkee, iki kz hissesi olmak üzere

baba bir kardeler arasnda pay edilir. ayet mal kalmazsa onla-

ra hiç bir hak verilmez.

Ana bata birkz kardektpM veyaâe^ çErii

r^^n üçte Msi mrüit, Bmdmrkt büîikte baha Urkt kardeler
vâris olamazlar. u kadar var ki, bunlarla birlikte baba bir erkek

karde varsa, o zaman vâris olurlar. Bu takdirde mirasta ortak ol-

duklar belirli hak sahiplerinden önce balanr ve hisseleri verilir.

Bu ilemden sonra mal artarsa erkee, iki kz hissesi olmak üzere

bu mal baba bir kardeler aralarnda taksim ederler. ayet hiç

mal kalmxzsa, hiç hak alamazlar.

Ana bir çocuklar, ana baba bir ve baba bir çocuklarla bulun-
duklarnda bir kii ise altda bir, iki ve daha fazla iseler erkee, bir

kz hissesi olmak üzere üçte bir hisse verilir. Erkek burada bir kz
mesabesindedir. Bundan dolay paylan eittir.
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7. DEHANNMRASTAK PAYI

1
.
Yahya b. Said'e rivayet edildiine göre £bû S^Ufyan o^u Mu-

aviye, Zeyd b. Sabit e meklaip yazarak dedenin nûrasdaki ^^m
sordu. Zeyd b. Sabit de ona $öy4e cevapyazd:

«Bana yazdn mektupta benden dedenin mirasn soruyor-
sun. En dorusunu Allah bilir. Bu mesele, Halifelere kadar hak-
knda hüküm verilmemi bir meseledir. Senden önce iki hj;^^tfi>^|p

yannda bulujlum. Onlar bir erkek kardele bulmursa dtdeye
terekenin yansm, iki c»ckek ki^b^e bulol^âi^ bkî^
yorlard. J^^susit^^daha ^la oitjrlar^ ds^^nin üçte b^Hssesi-
lu assaltoymrlfurd.»

2. Züeyb olu Kabîsa'dan öyle rivayet

Ömer b. el-Hattab, dedeye b:^n mülümanlann vermekte
olduu hisseyi verirdi.®

(6) Hanefi Mezhebi de bu görüü alr.

Hadis için bkz. eybanî, 722. (Dede, genel olarak baba gibi hisse ahr. Ama
baba saken, pay düer.)
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3. Süleyman b. Yesar der ki:

Ömer b. el-Hattab, Osman b. Affan ve Zeyd b. Sabit, ölünün
kardeleriyle birlikte bulunan dedeye üçte bir hisse verirlerdi.

îmmn Malik der ki: Bu tmmda bizce ittifak edilen ve belde-
mi^ (MeMm*d^ kmâUerine yetitiim âlimlerin uyguladklar
hüküm öyledir: Dede (babamn babas) ölüye bitiik baba ile vâris
olamaz. Ölünün erkek çocuklaryla, olunun.., oluyla bulundu-
unda dedeye altda bir hisse verilir. Ölünün kendisinden sonra
hayatta kalan anne veya baba bir kardei yoksa, bu hallerde de al-
tda bir hisse alr. Önce mirasta ortak olduu belirli hisse sahiple-
rine haklar verilir. Artan mal altda bir ve daha fazla ise, ded^
altda bir hisse verilin

îmam Malik der ki: Dede ve ana baba bir kardelere belirli

hissesi olan bir kii mirasta itirak halinde olsa, önce müterek
mirasçlardan belirli hissesi olanlara haklar verilir. Bu ilerden
sonra dede ve kardelere bir ey kalmsa baklr. Dedeye ve kar-
delere kalan maln üçte birini vermek veya dedeyi kardelerden
biri kabul etmek suretiyle onlardan birine uerÜen maln aynn de-
deye vermek, ya da dedeye terekenin tammmm altda biri^ i^er-

mds ekillerinden hangisid^dmmMime iee c&»%9 o ueri/ir. Bun-
dmmmmmm mal, M i^m^hM^kmi»'&mn^
mre^temm baba bk^kardeler ar€tss9Uk ^Ir. Bu ekil-
delö^m edilmeyen bir hal vardr, o da udur:

Bir kadn ölür ve kendinden sonra hayatta kocas, a^tm, afta
baba bir kz kardei ve dedesi vardr, Koeam U^r^mm ymrmm,
ams ü^mUrm, dedesi aluda IHrifd ve anâ bEâ& Mrkz karde ya-
n MssmM öfcn Sonra dmknin altda bir hissesi ile kz kardein
ald terekeninyan hissesi toplanr ve üçe bölünür, erkee, iki kz
hissesi verilmesi esasna göre bunun üçte ikisi dedenin, üçte biri

de kz kardein olun

îmam Malik der ki: Baba kstr^^ iM büMte ana
baba birkardeimem^mta ortak ^arak b^urnnuyor&rm, bun-

inin^mm b^â bir kardelerin miras gibi olup aralarnda
bir fark yoktun Erkekleri erkeklerine, kadnlar kadnlarna ben-
Am baba bir kardelerle baba bir kardeler birlikte bulunu-

yorlarsa ana baba bir kardeler, dedenin baba bir kardelerle eit
ekilde hisse almalarm salarlar ve onlarn hisselerinden dede-
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nin daha fazla miras almasna da engel tekil ederler. Ana bir kar-

delerle dedenin eit ekilde miras almasna etkileri olmaz. Çün-
kü dedeyle birlikte sadece ana bir kardeler mirasta ortak olsalar,

bunlar dedeyle birlikte vâris olamazlar. Maln tamam dedenin
olur.

Dedenin hissesi verildikten sonra kalan mal, baba bir karde-
lerin deil ana baba bir kardelerin olur. Baba bir kardeler, ana
baba bir kardelerle hiç bir hisseye vâris olamazlar. u kadar var
ki, ana baba bir karde sadece bir kadn ise, bu kadn dedenin, ba-
ba bir kardelerin hisseleri kadar hisse almasn salar. Kadna
ve baba bir kard^km mal artarm terekenin tamamndan belirli

hissesi olan yar hisseyi tamamlayncaya kadar bu mal o kadna
Verilir, baba bir kardelerine verihnm. ^f^ bu mal terekenin^a^
nsndan fada ise, tu fiidmlk er^^M kiM kimei uerümeai
esa&nagöre Ukt bât kardeler arasnda b^tatürülün Ti^^âm^
ytmmndan mal amakatn deilse, b&a Mr kmrd^ktMç
bir hak alamazlar.
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8.NNENNMRASTAK PAYI

4. Züeyb olu Kabîsa (r.a.) der ki:

Bir nine (aanxt anas) alaca mdtmA asmak amamylB Msfk
B^r es-Sddîk (r.a.)'a geldi. Ebû Bekir (r.a.> ona öyle cevap verdi:

«— Senin hakknda Allah'n kitabnda hiçbir hüküm bulun-
mamaktadr. Resûlullah'n sünnetinde de herhangi bir ey olup
olmadn bilmiyorum. Sen evine dön. Ben bu meseleyi müslü-
manlara sorajnm da, öyle sana cevap vereyim.»

Ebû. Bekir müslümanlara «orunca, Mug^re b. ul)e ona öyle
dedi:

Ben Resûlullah (s.a.v.)'m yannda bulundum, nineye alt-& Mt veptfi.»

Ebû Bekir:

«— Yannda bakalar vartayd?» diye sorunca Muhammed
b. Mesleme el-Ensarî de kalkarak Muire'ninkine benzer bir kO"
nüma yapt. Bunun üzerine Ebû Bekir es-Sddk da nineye bunu
uygulad. Sonra öbür nine (babamn annesi) mirasm sormsk mak-
^diyle l^^Oner'e geldi. Bunun üzmim Ömer (r.a.) ona ^yle decÜ:

«— felîft tekknda Aîlîth'îa ldtfil«nda bir hüküm bulunma-
maktadr. imdiye kadar verilmi olan hükümler içerisinde de se-

nin meselen yok. Bana gelince ben feraize (miras paylarna) ken-
dimden birey ilave edecek deilim. Fakat bu miras, annenin an-
nesine verilen u altda bir olmas gerekir. Her ikiniz birlikte vâris
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olduunuzda, bu altda bir hisseyi taksim edersiniz. Hanginiz yal-

nz bana vâris oluyorsa, bu alUda birin tamamn alr.*^

5. Muhammed olu Kasm der ki:

ki nine miraslar konusunda Ebû Bekir es-Sddîka ba vur-

duklarnda, Ebû Bekir altda bir hisseyi annenin annesine ver^

mek isteyince ensardan bû* zat ona öyle dedi:

Dikkat et. Senin mÎTffîstan mahrum eta^k^tediin nine
miras krakan sa kalm olsayd nîne^ ^rÎ9 ûIaaiktt>

Bu söz üzerine Hz. Ebû Bekir, altda bir hisseyi iki nine ara-

snda taksim etti.

» ' t* '
'

0>d"^ iîiaf ^«f . 14Î . Üj pV V 1f . fVÎ
f.î

s2ûJl 'J ÎjL ^\
L-i >i .

Jv ^ vj
. ;/v ^ v , Jv ;! iûJ . ^^j . ;^âUi g

. fi Jjf' . ji:iJ liji . Xj^j . i-iLi g i*iî; iüi

;%i5r
.

^jis- il . ;v v iî Jii : l:-.' Ji . Vj J uü^s

' *>.>^'^ ç> i' * ui:ûii Jv }\ li'viT i|i . Jv fi * i.:.lj g
. jdlûj 4 -x!J1 ili . »j^ ijj;^

^ j^; y.^ iTv . ^-Jj v; . onJ oi-v :i.i> vj : iuu ju

^ . ^ ^1 J^ ii. li ;i; J^ . dUi i^ J

(7) Ebu Davud, Ferâid, 18/5; Tirmizî, Ferâid, 27/10; bn Mace, Ferâid, 23/4,

Aynca bkz. eybanî, 723.

Hanefi Mezhebi de bu görüe dayanr.
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6. oglu Âbdirabbihi der ki:

Ebû Bekir b. Abdurrahman, yalnz iki nineye (anann anas ve
babemn anas) mirastan hisse verirdi.

îmai» Malik der ki: Bizdeki ittifak edilen uygulama öyledir:
Nine (anann annesi) ann^l beraber bulunduunda nUrastan
hak alamaz.

Bu hâlindnda vdris olur ve kendisine altda bir verilir.

Babann annesi olan nine, anne ve babayla vâris olamaz. Bu
halin dnda bu nineye altda bir hisse verilir,

M nine (anne wm&, baba anne) bemh&tm bulunuyolariü ve
iAünÜn bunlardan anne ve babas yokra ba haldeh^m Ikto^

lik d^M^^duuma buM n^^sdm mnm mne ölüye daha
yakn olursa altda bir alr. Bu haktan baba anne yararlanamaz.
Mli^^^n baba anne ölüye daha yaknsa veya ölüye yaknlkta
ayn derecede iseler, altda biri aralarnda yar yarya taksim
ederler.

îmam Malik der ki: ki nine (anne anne ve baba anne)nm di'
nda dier nineler mirastan hak alamazlar. Zira bmm riuâ^^
edildiinegöre Resûlullah (s,a,vj nineyi (annem^G&f^yi^.
Sonra konuyu Ebû Bekir am^r^U. Resûlullah (s^m^uj'm mm
v^mtmU^ mbü olunca da derhal imrm niHeye uygulad. Sonra
dier mne ^ba mme) Ömer ^-B^Udf'a gelip miras isteyince
Ömer ona öyle söyledi:

«~ Ben feraize (miras paylarna) bir ey ekleyemem. kiniz
birlikte altda biri aranzda taksim edersiniz. Hanginizyalnz ba-
na kalm ve kendisine mirasta ortak olacak dier nineyc^sa, al^

Uda birin Umumu onun olur,

tmam Malik ^yledevam etti:

Sonra îslamm balangcndan bugüne kadar bu iki nineden
baka nineleri vârisyapm birini hatrlamyorum.



9. KELAL£*N]N9 BIRAKTII MRASIN
PAYLAn^JMASI
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7. Zeyd b. Elem der ki:

Ömer b. el-Hattab» Resûlullah (s.a.v.)'a kçlale'mn (oÜFCtöçg^
ölenin) mirasn sordu. Resûlullah (s.a.v.) de%ie eeimp v^di:

«— Sana bu konuda, yazn indirilenNisa sûresinin son
ayeti yeterlidir.»^

tmam Malik der ki: Bu konuda bizce ittifak edilen ve belde-

mizde (Medine'de) kendilerine yetitiim âlimlerin uyguladklar
hüküm udur:

1. Kendisine ana bir kardelerin sadece babas ve çocuu ol'

madnda vâris olup baka hallerde vâris olamadklar helale-

dir. Bu kelaleden Yüce Allahi ^isa sûresinin balarnda indirdii
ayeti kerimede ^le bahsetmektedir:

«... Eer miras brakan erkek ya da kadn, çocuu olma-
yan kiiler olur da onun erkek veya kz kardei bulunursa
bunlardan her birine altda bir dU^er, eer onlar ikiden
fazla iseler ilçte birde ortak olurlar,,^»^^

2. Kardelerin asabe olduu helaledir ki Yüce Allah bu konu-
da Nisa sârei-mn mn^ âyetinde §ö^le buyurmutur:

'«Senden fetva isterler, de ki: Size kelale hakkndaki fet'

viMy Allah veriyor. Çocuu olmayp bir kz kardei olan bir

kii ölürse, terekenin yars kz kardeinindir. Kz kardei-
nin çocuu yoksoj kendisi ona tamamen vâris olur. Kz kar-
deler iki ise, terekenin üçte ikisi onlarndr. Onlar erkek,

kadn kark kardelerse, erkee iki kadn hissesi kadar
pay verilir. Doru yoldan saparsnz diye Allah size açMiM^
ma yapyor, Allah her eyi hakkyla bilir,»^^

îmam Malik der ki: Burada söz konusu olan Kelalede karde-
ler asabe olurlar. Çocuk bulunmaynca kardeler kelaleye dede ile

birlikte vâris olurlar. Dede de kardelerle birlikte vâris olur. Zira

(9) Müslim, Ferâid, 23/9.

(10) Mirasç kalan çocuu ve babas olmayan kiiye «kelale» denir.

UDNisa, 12.

(12) Nisa, 176.
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mimst imf^^imibn^ dedenin hakkdr. Çünkü dede ölünün
i^Mt^Mmyta altda bir hisseye vâris olurken, kardeler her-
hangi bir hisseye vâris olamazlar.

Ölünün erkek çocu^ylm ml$daW kim^ d^dâ^ msl
olur da kardeglerden bitigiidskmmtfAmWi^r^â&^, &m ba-
ba bir kar^kfi^ beraber üçte bir alrken, dede onlarla birlikte

neden üçte bir hisseyi alamasmf Mfa dkde, anne bir kardeleri
mirastan düürür ve bulunduu mevki onlarn miras almalarna
engel olur. Bu sebeple, dedenin ana bir kardelerin aldn alma-
ya daha çok hakk vardr. Çünkü ana bir kardeler, dede yüzün-
den mirastan düüyorlar. ayet bu söz konusu üçte biri dede al-

mam olsayd, ana bir kardeler alrlard. Bu sebepten dede, yal-
nz baba bir kardelere dönemiyecek olan mal almtr. Halbuki
ana bir kardelerin bu üçte biri almaya baba bir kardelerden da'
ha çok haklar vardr. Dedenin de ayn hakk almaya ana bir kar-
dilerden daha ço& hakk vardr.
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10. HALANIN MRASI VE MRASTAK PAYI

8. îbn Mirsâ (r.a.) der ki:

Ben, Ömer b. el-Hattab (r.a.)'n yannda oturuyordum. Öle
tmmazm klnca öyle dedi:

Ya Yerfa!u^^y getir.» Hz. Öm^,busö^UâM^Nt^
da yazaao^iuyml^s%0â^M¥ ilehalânnmüt^ heMsosA
sottt 80r^3N>r ^e ^r^^pi^ ^^^r^ok. YmM yazy H^. Öm@f^e
getitînee içinde &u Ibuuâan testi (veya Mrbardak) istedi ve bu
yazy bu suyla sildi, sonra öyle dedi:

«— Senin vâris olmana Allah raz olsayd vâm oldumu
belirtirdi. Evet, AlUiiKsûn vâris olmana raz olsayd, hiç kuku-
suz vâris olduunu belirtirdi.»

. V3 44JbU : ^UuJl ^
9. Ebû Bekir b. Hazm der ki: Ömer b. el-Hattab:

«Halann durumu hayrete deer. Zira vâris olmad halde
kendisine vâris olunuyor.» derdiJ*

(13) eybanî, 725.

(14) eybanî. 724.
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11. MRASTA ÖNCELK HAKKI DOURAN SEBEPLER
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4'M imam malik / muvatia

imam Malik der ki: Bu konuda bizce üzerinde ittifak edilen ve

beldemizde (Medine'de) kendilerine yetitiim âlimlerin uygula-
dklar hüküm öyledir:

Ana baba bir erkek kardein, baba bir erkek kardeten; baJm
bir erkek kardein, ana baba bir erkek kardein oullarndan; ana
baba bir erkek k&rdein oulhrmm, l>ada bir erkek Imri^m^^d'

baba bir t^kekkank^ e^fHetmui^mm baba bir erkek
tuun ç^fy&mAmf b&k^t M^m^ek kardein olunun

mm^i, ma ^ba bîr tanm ^bmnzn hmieijdan; ana baba
bir am.cann, baba bir amcadan; baba bir amcann^ ana baba bir

amca oullarndan; ve baba bir amca oullarnn, ana baba bir

babann amcasndan (babann babasnn kardei) mirastan hak
alma hususunda Öncelik haklan vardr.

mam Malik der ki:Sana sorulacak olan tüm asabenin miras-

taki haklan ekÜdsdir:

ölühasab^Hndmöno^ hakk olma ilUmali^Im kiiler
mrmnMi irtibat deerlendir, Âs^el&'^ti l^i ölüyü babaya
balayp buHdmt baka balayan yoksa, mîtaötm ölüye en yakn
babaya balyana ver. Daha uzak babalara balyanlara verme.

ayet asabelerin hepsi ölüyü bir babaya balyor ve bu baba da on-

larn hepsini topluyorsa, neseb bakmndan en yakn olanlarna
bak. En yakn olan asabe baba bir oul ise, miras ona ver. Uzak-
tan ana baba bir oullar olsa bile onlara verme. Asabeleryaknlk-
ta eit olup babalardan birine bal olarak bulsan, öyle ki hepsi de
ölünün nesebine bauUrlar ve hepsi birlikte bir babamn- (pullan
veya bir ana babann çocuklar olsalar* mim^ aralannda^U ola-

rak paylar. ayet birksmnn babas. Ölünün babasnn ama ba^

ba Mrkanhi^ d^&i&i de idiMln batasmn^mz baba bî^kar-

dei im, mii^ ölünün baba bi^ kardeinin ouîkmmn deil ana
balM Mr kardl^inin oullanntfidr.

Zira yüce Allah öyle buyurur:

«Hsmlar Allahn kitabna göre birbirlerine daha ya-
kndrlar. Allah her eyi hakkyla bilendin»

haw^ Malik der ki: Dede (babâmn babasOnin b€^ bir

karde Ggulhnndanmma baba bir amca (bahann kard^Ütan
mâw lîdmakk önmM h^k wBmkr,

Ana baba bir erkek kardein olunun, azatl kölelerin velâsn
alma hususunda öncelik haJik vardr.
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iJii . jUij . yVt ûl 'pilli . -/Vl !üJl> . '^^ £i\ i! : lioL pUl

. ylîsâ ^ jl. . J^ iiji ;^ . iî^ v^Mj : jü

iU^ ^' . vj . a;i .lji ^ ::^î '^j, t% . 14i u^j,

îmam Malik der ki: Bu konuda bizce ittifak edilen ve belde*

mizde (MMm'de) kendileriney^^^im âlimlerin uyguladMan
hüküm^t^m

Ana bir kardein olu, dede (anann babas), ana bir amca
(babann erkek kardei), day, nine (annenin annesi), ana baba bir

erkek kardein kz, hala, teyze ve doumyönünden akrabalyla
mirastan pay alamazlar,

oam Malik der ki: Bu bölümde ad ge^tUerden öl^y^
m 'mM. olan bir kadr^ ^k^um yönüMmyi^ndb^^^la
ilr mimspaylaamaz.Âd j^i^^ta^ hArdardan boha hU$ bir

kcKkn vâris olammL Y§mMlah k&kiUmâ^ fu ^feci^M^» a^tetm
zikretmitir:

Çocuklarndan annelerine düecek mirasn, babalarndan
kzlara düecek miraslarn, karya kocasndan düecek mirasn,
ana baba bir kz kardelerin mirasn, baba bir kz kardelerin mi-

rasLarm ve ana bir kz kardelerinmimslarm.

Mne, hakkndaki Hz, P^^mber {$.a.vJHn hadisiyle vâris ol-

mutur.

Kadn bizzat kendi azat ettii kiilere vâris olur. Zira Yüce
Allah öyle buyurmutur:

«Din kardeleriniz ve azatlüarmMz.»^^

(15) Ahzâb, 33/5.



13. FARKLI DNLERDK OL^^fLAmNMtâASLARI

10* Üsaoae b. Zeyd (r.a.) der ki:

Resti^dl^ (6.a.v.):

«Müslüman kâfire vâris olamaz» buyurdu.^ ^

. viÎJl Ür>- iijili : Jlî'. Ji '4î^'
;jj . ;ja3 ^0, uî [^^^j

1 1 . Ali b. Ebî TaUb, Ibn ihab'a öyle hab^ verdi:

Ebû Talib*e sadece Akîl ve Talib vâHs oldular. Ben vâris
olmadm.

Hz. Ali (r.a.) öyle dedi:

«—Bundan dolay l> denilen evdeki hissemizi al^^fak.»^^

12. Muhammed b. el-E*as, Süleyman b. Yesar'a ç^le rivayet
etti: *

Yahudi (veya hnstiyan) halam öldü. Ben de bu durumu Ömer
b. el-Hattab'a anlatarak öyle dedim:

«— Ona kim vâris olacak?»

Hz. Ömer (r.a.) öyle cevap verdi:

(16) Müslim, Ferâid, 3/1. Aynca bkz. eybanî, 728.

(17) eybanî. 729.
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«— Ona kendi dininden olanlar vâris olur.»

Sonra Osman b. Aflan'a gelerek konuyu ona da sonnGa, o da
bana öyle cevap venü:

Ömer b. Hattab'm sana söyle^gini unuttuumu hu san-
yorsm? Ona kendi dininden olanlar vâris olurlar.»

13. smail b. £bî Hakem der ki:

Ömer b. Abd^SarâzIn azate^i bir hristîyan öldü. Ömer b.

Abdiladsnate hazineye koymam bana emretti.

W4 Vi .-rJlfi» .Vi Vi *-J3iJ^ . JÎÖ^ : Û^L JJl jiî

14. Said b. Müseyyeb der ki:
'

.

vs*

Ömer b. ^-Hattab. Arap dm^m l^s yapmaktar
çekinir ve sadece Arap ülkesindedomu olanlar vâris yapard.

îmam Malik der ki: Bir gece kadm düman ülkesinden gelip
de Arap topraklarnda çocuk doursa. dourduu onun çocuu
olup, kadn öldüünde çocuu ona, çocuk öldüünde o» çocuuna
vâris olurlar.

îmam Malik der ki: Bu konuda bizce ittifak edilen ve bel^^-
4e (Medine'de) kendilerine ulaUm âlmd&in t^gâ^M^m Aö-
kÛm ij^ledü':

M&SÎmmn, kâfire hsmlk, azat ve akrabalk balaryle
vâris olamaz ve mirasndan hiç bir kimseyi düüremez. Bunun
gibi tek bana olduu zaman vâris olamyan herkes, baka birini
mirastan mahrum edemez.
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14 âO)ÜItME VEBAKA SEBEPLERLE DURUMU BELL
OLMAYANLAR:

. lioL JJl J ^ ki Vi » V- iüiJl >V1 ^i : UU JU

" *^t^Vl ^ '-oj j^'j • '^^^^'jj

V» loi- d.^ vs . ÛIU li*. Ü-î [iji H % ÎSUU

. ii uij V' . oû u;îî ji; i)û , 143^ . ;J v

jj;; i glij ç."v ^1 - u^î iiJ iü;; y üûî iui : iuu jû

Vj . >î 4^1 p^. ^ ;j
.-j^

15. Rabîa b. Ebî Abdirrahman'm âlimlerin çoundan rivayet

ettiine göre Cemel, Sffîn ve Harre savalarnda öldürülenler
birbirlerine vâris olamadlar. Sonra Kudeyd sava o-du, onlar da
birbirlerine vâris olamadlar. u kadar var ki akrabasndan Önce

öldüiü bilinenierin aralarnda veraset geçerli olur.

tmam Malik der ki: îktilaf edilmeyen ve beldemizin (Medi-
ne'nin) tüm âlimlerince kesin olan hüküm udur:
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Suda boulma veya öldürülmek ya da ölümün dier çeitle-

riyle Ölen ve birbirinin vârisi olan herkes hakknda da uygulanan
hüküm böyledir.

Mm^isiim dnce^Mü biUnmedii ssmtm katiyen biri die^

kiinin dier bir kiiye vâris olmas doru olmaz. Hangisinin Ötlee

öldüü ilmen ve ahitlerle kesinleirse birbirlerine uâr0Qfy0Mt.
Zira bir köle ve efem^d -M bu köi^i efendmmn. baJt^ lim^^
Ur'^^m^^mi^ <^nun vârisi balmnmdr» â^i^
•azatl kMenin ânee^^^t§ Minmiyor ve ahitM de^âmi^&rm
buç^^nokâi^ vâris elma haklan yoktur. Ona sadece ha-
ya^ k&iaf en yakn akrabalar vâris olurlar.

turna Malik derkiAatdaki mesele de buna benzer:

Ana baba bir, iki karde Ölmütür. Birinin çocuu var, dieri-
nin çocuu yoktur. Her ikisinin de baba bir erkek kardeleri var-

dr. Bunlardan hangisinin önce öldüü de bilinmemektedir. Ço-
cuu olmayan kardein minms baba bir kardeinin olur. Ana ba-
ba bir kardeinin çocukisrmn mirastan hiç haklan yoktur,

imam Malik der ki; Yukardakilere benzeyen bir baka mesele
de udur:

ve erkek kardeinin olu veya erkek kardeinin kzyla
atn^s Blmü olup hangisinin önce öldüü bilinmemektedir. Bu
durumda amca, erkek kardein kzna; erkek kardein olu hala-
ya vâris olamazlar.
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15. ANA VE BABASI MÜLÂANE YOLUYLABOANMI
ÇOCUK LE ZNADANDOMA ÇOCUUN MRASI

âi aijiii . > -il y^ ^^ . d fcti^ & 'Jj : lîjj jjj i^sult

16. tmaim Malîk*e öyle rîmyet edildi:

Urve b. Zübeyr, anne ve babas mülâane yoluyla boanm^^
çocuk ile zinadan doma çocuklann miras hodanda öyle derdi;

Bu çocuklar Öldüklerinde anneleri azatl cariye idiyseler, an-

neleri ile anne bir kardeler, Yüce Allah'n kitabnda belirledii

haklarna vâris olurlar. Geri kalan mala da, annesini azat eden
efendileri vâris olurlar. ayet anneleri hürse anneleri haklarn,
ana bir kardeleri de haklarm alrlar. Geri kalan da müslümanla-
rm (hazinenin) olur.

îmam Malik der V\\Bana Süleyman b. Yesar'dan da buna
benzer bir rivayet yapld ve beldemizde (Medine'de) kendilerine

yetitiim alimlerin uygulamaLan da böyle idi.

(18) Mülâane; kocann, karsnn hamile kald veya dourduu çocuun ba-
kasnn nesebinden geldiini öne sürerek açt dava sonunda, karsndan
boantnasdr.
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